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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2556 จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 
31 พฤษภาคม 2557 โดยในปัจจุบัน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดัชนีและตัวบ่งชี้คุณภาพด้านต่าง ๆ มีการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่มีความเข้มข้น
ต่อผู้สอน นับว่าเป็นความท้าทายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย 
และกิจกรรมการพัฒนานิสิต ตามองค์ประกอบที่ 1-3 ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และที่ส าคัญคือต้องมีการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาการท างาน ด้วยความมุ่งมั่น อย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป  

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและบุคลากร เจ้าหน้ าที่ประกัน

คุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อมูล เพ่ือการรวบรวมและจัดท ารายงานประกันคุณภาพจนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผลการ
ด าเนินงานและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประเมินผลระหว่าง
วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 มีผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนน 4.64 จาก
คะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก พร้อมกันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้
คณะฯ ด าเนินการตามพันธกิจได้สมดังปณิธานของคณะฯ ในการเป็นองค์กรนวัตกรรม ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมใน ระดับสากล ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

 

 
 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสนองตอบ 
ต่อนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติ) มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 53 หลักสูตร ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 4,964 
ระดับปริญญาโท 1,493 และปริญญาเอก 256 คน จ านวนรวมทั้งสิ้น 6,713 คน 
         คณะฯ มีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา     
มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวม 298.5 คน คุณวุฒิปริญญาเอกรวม 225 คน คิดเป็นร้อยละ 75.37 และด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์และศาสตาจารย์ ร้อยละ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 31.16 ของอาจารย์ทั้งหมด  
          คณะฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มีผลงาน
เผยแพร่ และ/หรือตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผ่านผู้เรียน มุ่งเน้นการ
สร้าง/ส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ทักษะด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
          คณะฯ มีบัณฑิตท่ีจบออกไปแล้วได้งานท าสูงถึง 82.64% มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากการ
ประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีค่าความพึงพอใจ 3.90 (ระดับคุณภาพ- ดี) ด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
คณะฯ ด าเนินการผ่านมาตรการการสร้างแรงจูงใจทั้งด้านตัวเงิน เช่น ทุนวิจัย ทุนเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การประกวดผลงานต่างๆ และด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การยกย่อง  
การเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือน าความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์หรือผลงานวิจัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
         ส าหรับผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการ
บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ  
อีกท้ังด าเนินการให้เกิดการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม  
        ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ สนับสนุนให้ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากร
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมไทย  
        นอกจากนี้คณะฯ มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา และด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามพันธกิจหลักผ่านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่มีกลไกในการควบคุม ก ากับ
ดูแล การติดตามผลการด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน
ด้านคุณภาพแก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันน ามาซึ่งชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ชุมชน  
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
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บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
 

1.1  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 

ชื่อหน่วยงำน   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

สถำนที่ตั้ง       
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติควำมเป็นมำ 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาในวันที่  1 สิงหาคม 2481 หม่อมหลวงชูชาติ 
ก าภู  ได้จัดตั้ง โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรกตั้งอยู่ใน
กรมชลประทาน สามเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี  มีนักเรียนผ่าน
การสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียนที่มา
สมัครเมื่อสมัยเริ่มการก่อตั้งครั้งแรกและไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรมชลประทาน 
ที่มีพ้ืนความรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรก ที่เข้าเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดการเรียน
การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 
          ในยุคแรก มีการก าหนดหลักสูตรการศึกษาไว้ 2 ปี แบ่งเวลาเรียนเป็น 3 ภาคโดยภาคท่ี 1 และ 3 เป็นการ
ฟังบรรยาย วิชาที่เปิดสอนคือ วิศวกรรมชลประทาน (Irrigation Engineering) วิชาเกษตรชลประทาน (Irrigation 
Agronomy) วิชาชลศาสตร ์(Hydraulic) วิชาอุทกวิทยา (Hydrology) วิชาการส ารวจ (Survey) วิชาออกแบบ
และเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Design and Drawing) วิชาการก่อสร้าง (Construction) ส่วนภาคท่ี 2 
เป็นงานสนามและการฝึกภาคสนามอีก 6-8 เดือน 

การเรียนการสอนของโรงเรียนช่างชลประทานซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2481 หลังจากรับนักเรียน         
ได้เพียง 4 รุ่น รวม 220 คน มีอันต้องหยุดชะงักลงในปี พ.ศ. 2486 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2    
รวมไปถึงมีปัญหาด้านงบประมาณ   ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2492  เมื่อ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ขึ้นด ารงต าแหน่งอธิบดีกรม
ชลประทาน  โรงเรียนช่างชลประทานจึงได้เปิดท าการเรียนการสอนอีกครั้ง ต่อมา พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เป็น “โรงเรียนการชลประทาน” สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงเกษตราธิการ ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรช่าง
ชลประทาน (3 ปี) หลังจากท่ีโรงเรียนได้เปิดสอนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปแล้ว 6 รุ่น จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากการเสนอของ ม.ล.ชูชาติ ก าภู ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
อยู่ในขณะนั้น 
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ในปี พ.ศ. 2498 “คณะวิศวกรรมชลประทาน”  ถือก าเนิดขึ้นเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย แต่นิสิต
ยังคงเรียนและพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนการชลประทาน ปากเกร็ด  ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากคณะฯ นี้จะได้รับ
ปริญญา  “ช่างชลประทานบัณฑิต” มีฐานะเป็น “นายช่างชลประทาน” อย่างสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรีเทียบเท่าวิศวกร
จากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ   โดยมีการศึกษาทั้งหมด 5 ปี ผู้ที่จบออกไปสามารถรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธา  

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2507 ได้เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมชลประทานบัณฑิต (4 ปี)  และเมื่อวันที่  1 
มีนาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้ง “คณะวิศวกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)  นอกจากวิศวกรรมชลประทาน 
แล้ว ยังมีเปิดสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมเช่น วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล-ไฟฟ้า 
รวมทั้งเปิดสอนระดับปริญญาโทเป็นครั้งแรกในสาขาวิศวกรรมชลประทานด้วย  

หลังจากท่ีได้ย้ายคณะฯ จากกรมชลประทาน ปากเกร็ด มาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 แล้ว คณะฯ ยังคงพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
 เช่น เปิดหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารองรับและสนับสนุน 
การเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)  สถาบันวิศวกรรมพลังงาน สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย  
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง รวมแล้วมากกว่า 20 ศูนย์/สถาบัน    

 

 1.2  ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์  
 

ปรัชญำ/ปณิธำน   
ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า  พ่ึงพาตนเอง 
To produce high-caliber graduates through advanced technology and institutional  

self-dependence 
  

วิสัยทัศน ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลที่สามารถ 

พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
The Faculty of Engineering aims to achieve global  recognition as a self-sustaining 

center  of academic, research and innovation excellence     
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วัตถุประสงค ์ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณลักษณะ 3E และ 3I ตอบสนองความต้องการของประเทศ 
2. สร้างผลงานวิจัย  พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 

ของประเทศชาติ  และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ขยายโอกาสการเรียนรู้โดยบริการวิชาการท่ีหลากหลายรูปแบบด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี              

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสังคม  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ให้กับ
อาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  ตลอดจนสังคม 

5. ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม 

  

พันธกิจ 
ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความ 

รับผิดชอบทางสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และน าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

To produce professional engineers, recognizable  for their competence and 
technical  knowledge as well as their ethical, moral and social responsibilities; and to provide 
extensive and socially recognized academic and research services  contributing  towards  self-
sustainable development of the country 
  

เป้ำหมำย/กลยุทธ ์
เป้าหมาย/กลยุทธ์ในการด าเนินงานประจ าปี 2554-2556  ก าหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559  ซึ่งเป็นภาพสรุปแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรเป็นหลักจากนั้นจึงก าหนด 
กลยุทธ์  ในการเนินงานปี 2556  ให้สนับสนุนเป้าประสงค์ขององค์กรในแผนที่ยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดท าเป้าหมาย/กลยุทธ์การด าเนินงานส าหรับปี 2555 ไว้ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรเงิน :เพ่ิมรายได้จากการด าเนินงานด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ         
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เพ่ิมผลตอบแทนจากสินทรัพย์  เพ่ือให้มีฐานะการเงินที่พ่ึงพา
ตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  และสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 

2. ด้ำนลูกค้ำหรือคุณภำพในกำรบริกำร : เพ่ิมสัดส่วนการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา  รักษามาตรฐาน  ระดับ
คุณภาพ  และความเชื่อมั่นในทุกภารกิจ  และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือสร้างความ       
พึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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3. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีความคล่องตัว  โปร่งใส   
สามารถตรวจสอบได้  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับองค์กร โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  พร้อมทั้งขยายผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก  เพ่ือขยายพ้ืนที่การวิจัยและการบริการ
วิชาการ  ปรับโครงสร้างองค์กรโดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย  และบริการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ 
ด าเนินงานปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

4. ด้ำนกำรเติบโตและกำรพัฒนำองค์กร : พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
พัฒนาทักษะความสามารถหลักของบุคลากรทุกสายงาน  รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการบริหารจัดการ  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการผลิต
และการบริการ  ให้กับผู้ใช้บริการในทุกภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน  และรองรับการพัฒนาสู่คณะวิจัยและนวัตกรรม  สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยวิจัย  สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นค่านิยมองค์กร  และสื่อสารกลยุทธ์ใหม่สู่บุคลากร สร้าง
ความสอดคล้องเชื่อมโยงในระบบบริหารจัดการ 

5. ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม : สร้างจิตส านึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนทั้งในหมู่อาจารย์  บุคลากร  และนิสิต  ในฐานะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ส่งเสริม  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเหมาะสม 

  

นโยบำยหลัก 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
2. ผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของ มก. บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  และ

ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
3. ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางสร้างรายได้  ชื่อเสียง  ภาพลักษณ์  และคุณภาพชีวิตการท างานของ

อาจารย์และบุคลากรคณะฯ  
4. ปลูกฝังคุณค่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย  ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

เข้ากับทุกภารกิจของคณะฯ  
5. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
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1.3  โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
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1.4  รำยชื่อผู้บริหำร กรรมกำรบริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 
o รำยนำมผู้บริหำร : คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
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คณบดี    
รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
E-mail : fengtyk@ku.ac.th 

 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชำญเศรษฐิกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
E-mail : fengprc@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำร 
ผศ.ดร.ปำนจิต ด ำรงกุลก ำจร 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
E-mail : fengpjd@ku.ac.th 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
ผศ.ดร.มณฑล ฐำนุตตมวงศ์ 
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
E-mail : monthon.t@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
E-mail : fengeka@ku.ac.th 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
อ.ดร.ปวเรศ  ชมเดช 
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
E-mail : fengpact@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต 
อ.ดร.สมปรำรถนำ ฤทธิ์พริ้ง 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยกรน้ า 
E-mail : fengstr@ku.ac.th 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 
รศ.ดร.ไพศำล คงคำฉุยฉำย 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
E-mail : fengpsk@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและบัณฑิตศึกษำ 
ผศ.ดร.ดวงฤดี  ฉำยสุวรรณ 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ 
E-mail : fengddc@ku.ac.th 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 
รศ.ณัฐวุฒิ  ขวัญแก้ว 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
E-mail : fengntk@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์  รอดขวัญ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

E-mail : fengssr@ku.ac.th  
 
 

 

รองคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 
รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนำวรรณ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
E-mail : fengpsw@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและกิจกำร
พิเศษ 

รศ.วัชรินทร์  วิทยกุล 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

E-mail : fengwaw@ku.ac.th 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ 
ผศ.ดร.เขมะฑัต  วิภำตะวนิช 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
E-mail : pop@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ 

ผศ.ดร.ปฐมำภรณ์  ศรีผดุงธรรม 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

E-mail : fengpms@ku.ac.th  
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รองคณบดีฝ่ำยกำยภำพ 
รศ.สมพงศ์  พิเชฐภิญโญ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
E-mail : fengspy@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยภำยภำพ 
อ.สมศักดิ์  โชตินำทวีวงศ์ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
E-mail : fengssc@ku.ac.th 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ 
รศ.ดร.พัชรำภรณ์  ญำณภิรัต 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
E-mail : fengppy@ku.ac.th 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ 
อ.ดร.รมิดำยุ อยู่สุข 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
E-mail : fengryy@ku.ac.th 

 
    

      1.4.2 รำยนำมผู้บริหำร : หัวหน้ำภำควิชำ และหัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
 

 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเคมี 
รศ.ดร.อภิญญำ  ดวงจันทร์ 
E-mail : fengapd@ku.ac.th 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
รศ.ดร.ชวลิต  กิตติชัยกำร 

E-mail : fengclk@ku.ac.th 

 

 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภำศ 
E-mail : pu@ku.ac.th 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
รศ.วิชัย  สุระพัฒน์ 

E-mail : fengvis@ku.ac.th 

 

 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  
ผศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ 
E-mail : fengwcy@ku.ac.th 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รศ.ดร.ชำติ  เจียมไชยศรี 

E-mail : fengccc@ku.ac.th 

 

 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร  
ผศ.ดร.วิสุทธิ์  สุพิทักษ์ 
E-mail : fengwss@ku.ac.th 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ 
ผศ.ดร.นภำพร  เปี่ยมสง่ำ 

E-mail : fengnpr@ku.ac.th 

 

 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ 
ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์ 
E-mail : fengsjpc@ku.ac.th 

หัวหน้ำภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ 
อ.ดร.ไชยวัฒน์   กล่ ำผล 

E-mail : fengcwp@ku.ac.th 

 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 
น.ส.ชุติมำ  เทพเฉลิม 
E-mail : fengcmt@ku.ac.th 
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 รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ/คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  
1. คณบดี     รศ.ดร.ธัญญะ   เกียรติวัฒน์   ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์    กรรมการ 
4. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล       รศ.ดร.ชวลิต    กิตติชัยการ กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    รศ.ดร.ชาติ    เจียมไชยศรี       กรรมการ 
6. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี   รศ.ดร.อภิญญา  ดวงจันทร์  กรรมการ 
7. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  รศ.วิชัย     สุระพัฒน์   กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา   ผศ.ดร.วันชัย   ยอดสุดใจ  กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ผศ.ดร.ภุชงค์  อุทโยภาส  กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ผศ.ดร.วิสุทธิ์   สุพิทักษ์  กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  ผศ.ดร.นภาพร  เปี่ยมสง่า กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์ กรรมการ 
13. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ อ.ดร.ไชยวัฒน์   กล่ าพล  กรรมการ 
14. รศ.ดร.ประไพศรี    สุทัศน์ ณ อยุธยา  คณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
15. ผศ.ดร.วีระเกษตร  สวนผกา   คณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
16. ผศ.ดร.พูนลาภ     ลามศรีจันทร ์  คณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
17. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ             น.ส.ชุติมา  เทพเฉลิม     กรรมการและเลขานุการ  
 

1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน ทั้งในและนอกที่ตั้ง (ถ้ำมี) 
 

 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละภำควิชำและ/หรือสำขำวิชำ 

รหัส
วิชำ 

สำขำวิชำวิศวกรรม/โครงกำร 
ระดับปริญญำตรี 

ระดับปริญญำโท 
ระดับปริญญำเอก 

รวม
ทั้งสิ้น 

แผน ก แผน ข รวมทั้งสิ้น 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

202 เคม ี    1    2    - 1  1 2    2 5 
203 โยธา    1    1    - 1   1    1 3 
204 คอมพิวเตอร ์    1    1    -  1  1    1 3 
219 ซอฟต์แวร์และความรู ้    1    -    -    -    - 1 
214 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)    -    -    1  1  1    - 1 
205 ไฟฟ้า   - 1    1    - 1   1    1 3 
227 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ

ระบบฝังตัว 
   -    1    -   1 1    - 1 

206 อุตสาหการ    1    2    1 1  1 2    2 5 
208 เครื่องกล    2    1    - 1   1    1 4 
209 ทรัพยากรน้ า    1    1    1 1 1  1    1 3 
210 สิ่งแวดล้อม    1    2    2 1 1 1 2    1 4 
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รหัส
วิชำ 

สำขำวิชำวิศวกรรม/โครงกำร 
ระดับปริญญำตรี 

ระดับปริญญำโท 
ระดับปริญญำเอก 

รวม
ทั้งสิ้น 

แผน ก แผน ข รวมทั้งสิ้น 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

ภำ
คป

กติ
 

ภำ
คพ

ิเศ
ษ 

นำ
นำ

ชำ
ติ 

รว
ม 

211 ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต    2    -    -    -    - 2 
213 วัสด ุ    1    1    - 1   1    1 3 
215 การบินและอวกาศ    1    1    - 1 1  1    - 2 

หลักสตูรร่วม 2 ปริญญานานาชาติ    1    -    -    -    - 1 
225 เทคโนโลยีการบิน (วท.บ.)    1    -    -    -    - 1 

การจัดการเทคโนโลยีการบิน(วท.บ.)    1                         1 
226 การจัดการการบิน (วท.บ.)    1    -    -    -    - 1 
218 ส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร ์    1    -    -    -    - 1 
216 ความปลอดภัย    -    1    1  1  1    - 1 
222 การจัดการวิศวกรรม    -    2    2  1 1 2    - 2 
220 เทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม    -    1    1  1  1    - 1 
217 โครงสร้างพื้นฐานและการบรหิาร    -    1    1  1  1    - 1 
223 ป้องกันอัคคีภัย    -    1    1  1  1    - 1 
229 เทคโนโลยีโครงสรา้งเพื่อสิ่งแวดลอ้มสรรค์สร้าง    -    1    1  1  1    - 1 
230 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน               1     

 
       1 1           1 

รวม 11 10 4 19 9 10 5 22 - 9 3 12 9 11 6 23 8 1 2 11 53 
 

 จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอน 1,525 วิชำ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร 
จ ำนวนรำยวิชำท่ีเปิดสอน 

ภำษำไทย นำนำชำติ รวม 
ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม 

ระดับปริญญำตรี          
1 วิศวกรรมเคม ี 35 33 68 - - - 35 33 68 
2 วิศวกรรมโยธา 59 23 82 - - - 59 23 82 
3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 46 4 50 - - - 46 4 50 
4 วิศวกรรมไฟฟ้า 96 92 188 - - - 96 92 188 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 37 38 75 - - - 37 38 75 
6 วิศวกรรมเครื่องกล 58 58 - - 42 - 58 100 158 
7 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 31 2 33 - - - 31 2 33 
8 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 - 28 - - - 28 - 28 
9 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 14 14 28 - 14 - 14 28 42 
10 หลักสตูรวิศวกรรมวสัด ุ 39 40 79 - - - 39 40  
11 หลักสตูรวิศวกรรมการบินและอวกาศ 36 1 37 - - - 36 1 37 
12 วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู ้ - - - - 40 - - - 40 
13 วิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภมูิศาสตร ์ - 21 21 -   - 21 21 
14 ปริญญาตรรี่วมนานาชาติ 2 ปรญิญา - - - - 52 - - 52 52 
15 เทคโนโลยีการบิน - 2 - - - - - 2 2 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร 
จ ำนวนรำยวิชำท่ีเปิดสอน 

ภำษำไทย นำนำชำติ รวม 
ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม ภำคปกต ิ ภำคพิเศษ รวม 

16 การจัดการเทคโนโลยีการบิน - 2 - - - - - 2 2 
17 การจัดการการบิน - 63 - - - - - 63 63 
18 รายวิชา 01200××× 6 6 12 - - - 6 6 12 

รวม 485 399 884 - 148 148 485 547 1,032 
ระดับปริญญำโท         

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.) - 20 20 - - - - 20 20 
2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 13 13 - - - - 13 13 
3 วิศวกรรมเคม ี 21 - 21 - - - 21 - 21 
4 วิศวกรรมโยธา 49 - 49 - - - 49 - 49 
5 การจัดการวิศวกรรม - 19 19 1 - 1 1 19 20 
6 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 5 - 5 - - - 5 - 5 
7 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั - 12 12 - - - - 12 12 
8 วิศวกรรมวสัด ุ 14 - 14 - - - 14 - 14 
9 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน - - - 29 - 29 29 - 29 
10 วิศวกรรมอุตสาหการ 45 - 45 7 - 7 52 - 52 
11 วิศวกรรมไฟฟ้า 28 - 28 - - - 28 - 28 
12 เทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม - 14 14 - - - - 14 14 
13 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส าหรับระบบฝังตัว 
- - - 13 - 13 13 - 13 

14 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดลอ้มสรรค์
สร้าง 

- 16 16 - - - - 16 16 

15 วิศวกรรมความปลอดภัย - 24 24 - - - - 24 24 
16 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า - 23 23 - - - - 23 23 
17 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 28 28 12 - 12 12 28 40 
18 วิศวกรรมเครื่องกล 24 - 24 - - - 24 - 24 
19 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร - 14 14 - - - - 14 14 

รวม 186 183 369 62 - 62 248 183 431 
ระดับปริญญำเอก         

1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 5 5 - - - - 5 5 
2 วิศวกรรมเคม ี 10 - 10 - - - 10 - 10 
3 วิศวกรรมโยธา 5 - 5 - - - 5 - 5 
4 วิศวกรรมวสัด ุ 4 - 4 - - - 4 - 4 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 8 - 8 - - - 8 - 8 
6 วิศวกรรมไฟฟ้า 10 - 10 - - - 10 - 10 
7 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 8 - 8 - - - 8 - 8 
8 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 - 5 - - - 5 - 5 
9 วิศวกรรมเครื่องกล 7 - 7 - - - 7 - 7 

รวม 57 5 62 - - - 57 5 62 
รวมท้ังสิ้น 728 587 1,315 62 - 210 790 735 1,525 
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จ ำนวนนักศึกษำ ทั้งในและนอกท่ีตั้ง (ถ้ำมี) 

 (ใช้ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) (ใช้ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ณ มิ.ย. 2557) 
ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ รวม

ทั้งหมด ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
ปริญญาตร ี 2,483 1,699 782 - 4,964 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 633 409 14 104 1,160 

แผน ข - 326 - 18 344 
ปริญญาเอก 212 26 4 14 256 
รวมจ ำนวนนสิิตทั้งหมด 3,328 2,460 800 136 6,724 
รวมจ านวนนิสติป.โท แผน ก และป.เอก 845 435 18 118 1,416 
ร้อยละของจ ำนวนนสิิตปริญญำโท แผน ก และ
ปริญญำเอกต่อจ ำนวนนสิิตทั้งหมด 

12.57 6.47 0.27 1.75 21.06 

 

 จ ำนวนนิสิตเต็มเวลำเทียบเท่ำ(FTES)  ปีกำรศึกษำ 2556 (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 
ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย รวมท้ังหมด 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ/นำนำชำติ 
ปริญญาตร ี 2,017.03 1,463.81 3,480.84 
ปริญญาโท/ปริญญาเอก 2,994.69 2,485.73 5,480.42 

รวม FTES 5,011.72 3,949.54 8,916.26 

 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 
(ใช้ข้อมูลส านักทะเบียนและประมวลผลและมูลบัณฑิตวิทยาลัย ณ เดือน มิถุนายน 2557) 

ระดับปริญญำ หลักสูตรภำษำไทย หลักสูตรนำนำชำติ รวมท้ังหมด 
ภำคปกติ ภำคพิเศษ ภำคปกติ ภำคพิเศษ 

ปริญญาตร ี 580 357 15 - 952 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ - - - - - 
ปริญญาโท แผน ก 94 28 - 21 143 

แผน ข - 186 - 5 191 
ปริญญาเอก 13 - - - 13 
รวมจ ำนวนบัณฑิตท้ังหมด 687 571 15 26 1,299 
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1.6  จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร ทั้งในและนอกที่ตั้ง (ถ้ำม)ี 
 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ  

ล ำ 
ดับ 

ระยะเวลำ 
กำรท ำงำน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. รวมคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
1 9 เดือน ขึ้นไป 2 0 0 0 2 19 13 21 0 53 68 81 69 1 219 89 94 90 1 274 
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0 3 1 1 0 5 4 1 0 1 6 7 2 1 1 11 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 6 1 1 0 8 6 3 2 0 11 
4 รวมทั้งหมด 2 0 0 0 2 22 16 23 0 61 78 83 70 2 233 102 99 93 2 296 
5 ลาศึกษาต่อ  6 0 0 0 6 9 1 0 0 10 0 0 0 0 0 15 1 0 0 16 
6 ลาเขียนต ารา/ 

ลาฝึกอบรม 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 

7 รวมลำทุก
ประเภท 

6 0 0 0 6 9 1 0 0 10 1 1 1 0 3 16 2 1 0 19 

8 รวมอำจำรย์
ทั้งหมด (รวมลำ) 

8 0 0 0 8 31 17 23 0 71 79 84 71 2 236 118 101 94 2 315 

9 จ ำนวนอำจำรย์  
ไม่รวมลำ 
(1)*1+(2)*0.5 

2 0 0 0 2 20.5 13.5 21.5 0 55.5 70 81.5 69 1.5 222 92.5 95 90.5 1.5 279.5 

10 จ ำนวนอำจำรย์ 
รวมลำ  (9)+(7)  

8 0 0 0 8 29.5 14.5 21.5 0 65.5 71.0 82.5 70.0 1.5 225 108.5 97.0 91.5 1.5 298.5 

 

 จ ำนวนนักวิจัย 

ระยะเวลำท ำงำน ระดับปรญิญำโท ระดับปรญิญำเอก รวมทั้งสิ้น (คน) 
ไม่มีต ำแหน่ง ช ำนำญกำร รวม ไม่มีต ำแหน่ง ช ำนำญกำร รวม ไม่มีต ำแหน่ง ช ำนำญกำร รวม 

1) 9 เดือนขึ้นไป (*1) 3 1 4 0 1 1 3 2 5 
2) 6-9 เดือน (*0.5) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
3) น้อยกว่า 6 เดือน (*0) 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
4) รวม (1+2+3) 5 1 6 0 1 1 5 2 7 
5) ลาทุกประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6) นักวิจัยทั้งหมดรวมลำ (4+5) 5 1 6 0 1 1 5 2 7 
7) นักวิจัยไม่รวมลำ (1)*1+(2)*0.5 3.5 1 4.5 0.0 1.0 1.0 3.5 2.0 5.5 
8) นักวิจัยรวมลำ (7+5) 3.5 1 4.5 0.0 1 1.0 3.5 2 5.5 
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 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 

ระยะเวลำ
ท ำงำน 

น้อยกว่ำปริญญำตรี ระดับปริญญำตรี ระดับปริญญำโท รวมทั้งสิ้น (คน) 
ไม่

มีต
 ำแ

หน
่ง 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

น 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

นพ
ิเศ

ษ 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพิ
เศ

ษ 

ผู้บ
ริห

ำร
 

รว
ม 

ไม่
มีต

 ำแ
หน

่ง 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

น 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

นพ
ิเศ

ษ 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพิ
เศ

ษ 

ผู้บ
ริห

ำร
 

รว
ม 

ไม่
มีต

 ำแ
หน

่ง 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

น 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

นพ
ิเศ

ษ 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพิ
เศ

ษ 

ผู้บ
ริห

ำร
 

รว
ม 

ไม่
มีต

 ำแ
หน

่ง 

ปฏ
ิบัต

ิกำ
ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

น 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

ร 

ช ำ
นำ

ญ
งำ

นพ
ิเศ

ษ 

ช ำ
นำ

ญ
กำ

รพิ
เศ

ษ 

ผู้บ
ริห

ำร
 

รว
ม 

1) 9 เดือนขึ้นไป (*
1) 

75 2 14 0 3 0 0 94 117 17 5 15 2 2 0 158 12 8 0 2 0 5 1 28 204 27 19 17 5 7 1 280 

2) 6-9 เดือน  
(*0.5) 

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 10 

3) น้อยกว่า 6 เดือน 
(*0) 

3 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 1 0 11 

4) รวม (1+2+3) 78 2 14 0 3 0 0 97 129 17 5 15 2 3 0 171 17 8 0 2 0 5 1 33 224 27 19 17 5 8 1 301 

5) ลาทุกประเภท 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6) บุคลำกรรวมลำ 
(4+5) 

78 2 14 0 3 0 0 97 129 17 5 15 2 3 0 171 17 8 0 2 0 5 1 33 224 27 19 17 5 8 1 301 

7) บุคลำกรไม่รวม
ลำ (1)*1+(2)*0.5 

75 2 14 0 3 0 0 94 121 17 5 15 2 2 0.0 162 13 8 0 2 0 5 1 29 209 27 19 17 5 7 1 285 

8) บุคลำกรรวมลำ 
(7+5) 

75 2 14 0 3 0 0 94 121 17 5 15 2 2 0 162 13 8 0 2 0 5 1 29 209 27 19 17 5 7 1 285 
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1.7   ข้อมูลพื้นฐำนโดยยอ่เกี่ยวกับงบประมำณ อำคำรสถำนที่ 
 ข้อมูลงบประมำณ 

แหล่งรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย 
เงินงบประมำณแผ่นดิน ได้รับกำรจัดสรร เงินรำยได้คณะฯ รำยรับจริง ประเภท/รำยกำร รำยจ่ำย เงินรำยได้ / 

รำยจ่ำย 

ผลผลติ : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

135,558,400 
  

เงินรายได้จากการ
จัดการศึกษา 

329,071,241 งบบุคลากร 102,564,344    14,779,820 

เงินรายได้จากการ
บริการวิชาการ 

25,145,406 งบด าเนินการ   22,882,171   41,869,579 

ผลผลติ : ผลงานวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู ้ 
  
  

    1,969,300  
  
  
  

เงินรายได้จากการ
บริหารงาน 

9,089,944  งบลงทุน 4,192,117   56,093,800  

เงินรายได้ประเภท
อื่นๆ 

27,681,238 งบอุดหนุน -     28,133,728 

งบรายจ่ายอื่น -    4,004,299 

งบส ารองจ่าย/  
งบกลาง 

  14,394,027  

รวมได้รับกำรจัดสรร   
137,527,700  

รวมรำยรับจริง   
390,987,830 

รวมประมำณ
กำรรำยจ่ำย 

129,638,632  159,275,253  

รำยรับสุทธิ   ประมำณกำรรำยจ่ำยสุทธิ 296,802,953 
 

 ข้อมูลอำคำร 
(มีรูปภาพประกอบ รวมทั้งตารางระบุชื่ออาคารทั้งหมดของคณะและพ้ืนที่ใช้สอย ปีที่เริ่มใช้อาคาร) 

ชื่ออำคำร ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

รปูภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

1 อาคารส านักงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคม ี

2532 7984.55 ไม่ใช่ 

 
2 อาคารปฏิบตัิการ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
2520 4549.35 ไม่ใช่ 

 
3 อาคารเรยีน 2512 4415.40 ไม่ใช่ 

 
4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม(อาคารเรยีน
รวม) 

2521 1381.95 ไม่ใช่ 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/B8&#3617;&#3634;&#3603;&#3585;&#3634;&#3619;&#3619;&#3634;&#3618;&#3619;&#3633;&#3610;-&#3592;&#3656;&#3634;&#3618; 56-57.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3586;&#3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#3604;&#3657;&#3634;&#3609;&#3629;&#3634;&#3588;&#3634;&#3619;.pdf
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ชื่ออำคำร ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

รปูภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

5 อาคารปฏิบตัิการ
วิศวกรรมเครื่องกล 

2549 7773.96 ใช่ 

 
6 อาคารปฏิบตัิการทาง

วิศวกรรมเครื่องกล 
2519 1729.85 ไม่ใช่ 

 
7 อาคารปฏิบตัิการ

วิศวกรรมอุตสาหการ 
2528 1440.00 ไม่ใช่ 

 
8 อาคารปฏิบตัิการและ

วิจัย 
2533 7179.68 ไม่ใช่ 

 
9 อาคารปฏิบตัิการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
2554 18397.95 ใช่ 

 
10 อาคารปฏิบตัิการปฐพี

กลศาสตร ์
2511 6036.65 ไม่ใช่ 

 
11 อาคารวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม(ช านาญ 
เพ็ญชาติ) 

2539 1148.02 ใช่ 

 
12 อาคารปฏิบตัิการ

วิศวกรรมส ารวจและ
บริหารการก่อสร้าง 

2511 512.00 ไม่ใช่ 

 
13 อาคารปฏิบตัิการ

ทรัพยากรน้ า 
2513 1330.72 ไม่ใช่ 

 
14 อาคารวิศวกรรมศาสตร์

60ปี 
2545 21973.27 ใช่ 

 
15 อาคารภาควิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
2546 8741.55 ใช่ 
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ชื่ออำคำร ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตำรำงเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบ
อำคำรประหยัด

พลังงำน (ใช่/ไม่ใช่) 

รปูภำพอำคำร 
อำคำรที่ ชื่ออำคำร 

16 อาคารสโมสรนิสติคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

2546 600.00 ใช่ 

 
17 อาคารเรยีนนานาชาต ิ 2552 5568.00 ใช่ 

 
18 อาคารวิจัยเทคโนโลยี

ทางอุตสาหกรรม 
2538 11686.37 ใช่ 

 
 

 ข้อมูลทำงกำยภำพและทรัพยำกรในภำพรวมของคณะ 

 พื้นที่ภำพรวมของคณะ จ ำนวนพ้ืนที่ (ตำรำงเมตร) 

1. พื้นที่แนวราบทัง้หมด  45,550.00 

2. พื้นที่ชัน้ 1 ของทุกอาคารรวมกัน  18,710.04 

3. พื้นที่ที่เปน็ถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหนา้โดย
วัสดุประเภทตา่งๆ เชน่ ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

2,425.00 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เปน็ Green Area  2,325.00 

5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 26,739.96 

 รถของคณะ จ ำนวน (คัน) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 12 
2. รถจักรยานยนต ์ 3 
3. รถจักรยาน - 

 
1.8  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน 

เอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ “องค์กรนวัตกรรม” 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/9.1-3-1%20&#3648;&#3629;&#3585;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3623;&#3636;&#3624;&#3623;&#3631;.pdf
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1.9 ตำรำงแสดงผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 

 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2555 (สปค.02) ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์               
1. จุดที่ควร

พัฒนำ 
2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  

(กลยุทธ)์ 
4. ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวมของคณะ 
1. ระบบการก าจัด
ของเสียอันตราย
จาก
ห้องปฏิบัติการ 

1. คณะควรน าเสนอ
มหาวิทยาลัยในการบริหาร
จัดการระบบการก าจัดของ
เสียในห้องปฏิบัติการที่เป็น
ภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการ
ดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมท่ี
ดีภายในมหาวิทยาลัยให้น่า
อยู่ มีบรรยากาศท่ีดี สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวม 
และเป็นการส่งเสริมการ
ก าจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี 

คณะฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการ
กายภาพซึ่งมาจากภาควิชาต่างๆด าเนิน
ส ารวจแหล่งที่มาของน้ าเสยี  วิเคราะห์
ปริมาณ และ คณุภาพของน้ าเสีย ที่มา
จากห้องปฏิบัติการของอาคารของ
ภาควิชาต่างๆ ส ารวจแนวท่อน้ าเสยีเดิม
และก าหนดมาตรการวางแผนแยก
ระบบท่อน้ าเสียของห้องปฏิบัติการออก
จากระบบท่อน้ าเสียทั่วไป  โดยระบบ
ท่อน้ าเสียของห้องปฏิบัติการซึ่งมี
ส่วนประกอบจากสารละลายกรด ด่าง
หรือมีโลหะที่เป็นพิษ จะต้องวางท่อใหม่
และสร้างบ่อพักย่อยตามอาคารต่างๆ
เพื่อใช้บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น ก่อนท่ีจะ
ปล่อยน้ าเสียไปยังระบบน้ าเสยีรวมของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 

โครงการส ารวจ
ศึกษาปรับปรุงระบบ
บ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น
ส าหรับน้ าเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 
 

มีระบบบ าบัดน้ าเสีย
จากห้องปฏิบัติการท่ีใช้
งานได้อย่างการเป็น
รูปธรรม มีรายงานผล
การตรวจประเมิน
คุณภาพน้ าเสียทุก
เดือน 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการในก าจัดของ
เสียห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไป
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

100% วศ.คม.
19,677.30  
วศ.สวล. 
42,000.- 

รองฯกายภาพ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2. การบริหาร
จัดการ 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ยังไม่
เหมาะสมและ
เพียงพอต่อ
จ านวนนิสิตและ
บุคลากรของ
คณะ 

2. การบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ให้
เหมาะสม เพียงพอต่อ
จ านวนนิสิตและบุคลากร
ของคณะ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
โรงอาหาร ที่น่ังพัก 
 เป็นต้น 

แผนด าเนินการในระยะสั้น คณะฯจะขอ
ความร่วมมือให้เหลื่อมเวลาการใช้โรง
อาหารของนิสิตและบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และขอความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ และขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยฯเพื่อขยายขนาดโรง
อาหารให้มีขนาดเหมาะสมยิ่งขึ้น โดย
การออกแบบโรงอาหารใหม่ควรอยู่ที่ช้ัน
ที2่ ของอาคารเรียนหลังใหม่ที่จะสร้าง
ทดแทนอาคาร 4 ในอนาคต 
 

 โครงการปรบัปรุง
ขยายพื้นที่โรง
อาหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
 

ได้โรงอาหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่มี
ขนาดเหมาะสมกับ
ผู้ใช้บริการ 
 

มีการปรับปรุงหลังคากันสาดชั้น
สอยอาคาร 17 ให้มีพื้นท่ีการ
ให้บริการขายอาหารและนั่ง
รับประทานอาหารในปี 2556 
ด าเนินการ 25% และเสรจ็สิ้นปี 
2557 100% 

100% 98,835.- รองฯวิชาการ/ 
รองฯ
กายภาพ/ 
รองฯเทคโนฯ 

ภำพรวมของคณะ 
3. การ
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นต่อนิสติ 
ยังไม่ทั่วถึง และ
ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

3. ควรมีช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นต่อนิสติ 
และตรงกลุ่มเป้าหมาย 
และเป็นปจัจุบัน 

1. การ update ข้อมูลขา่วสารให้
กระชับและทันตอ่เหตุการณ์ 

2. สร้าง awareness behavior ของ
นิสิตตระหนักถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

โครงการบ่มเพาะการ
ตระหนักรู้ในองค์กร
และเช่ือมสู่ลูกค้า 

1.ข้อมูลข่าวสารมี
การ update ให้ทัน
ต่อเหตุการณม์ากขึ้น 
2.จ านวนนิสิตที่ได้รับ
ข้อมูลจากช่องทาง 
ปชส. มากข้ึน 

นอกเหนือจากเพิ่มความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางปกติท่ีมี
อยู่เดิมอย่างบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายเวียน เสียงตามสาย และ
เว็บไซต์แล้ว คณะฯได้เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 
www.facebook/pages/internship
-eng-ku ท้ังด้านกิจกรรม 
ทุนการศึกษา ฝึกงาน และเรื่องอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง โดยมีบุคลากรของหน่วย
กิจการนิสิตคอยปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

70  
 

100 
 

40,000- 
 
20,000- 

รองฯ เทคโนฯ/ 
รองฯ กิจการ
นิสิต 

-เว็บไซต์ ฐานข้อมูล 
-เว็บไซต์การฝึกงาน 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

4. การให้บริการ
นิสิตนอกเวลา
ราชการ ยังมี
ข้อจ ากัด 

4. ควรมีความยดืหยุ่น
เพื่อให้บริการนสิิตนอก
เวลาราชการ 

การให้บริการรับ-ส่งเอกสารราชการ
จ าเป็นต้องท าในช่วงเวลาราชการ 
เนื่องจากต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ใน
ปัจจุบันไดเ้ปิดให้บริการแก่นิสิตใน
ช่วงเวลาพักเที่ยงซึ่งน่าจะถือว่า
เพียงพอแล้ว 

การให้บริการนสิิต
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

 คณะฯ ได้จดัเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
รับ-ส่งเอกสารราชการและให้
ค าแนะน านิสติในกรณีทีม่ีปัญหาใน
ช่วงเวลาราชการ คือ ตั้งแต่เวลา 
12.00 – 13.00 น. เพื่อเติมแล้ว  
ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเพียงพอแล้ว 

100% - รองฯวิชาการ 

5. การจัดเตรียม
ข้อมูลหลักฐาน ยัง
ไม่สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานจริง 

5. ควรวางระบบในการ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพระดับคณะ สร้าง
ความเข้าใจและการ
ตระหนักถึงความส าคญั
และความจ าเป็นต่อการ
ประกันคณุภาพของคณะ/
มหาวิทยาลยั ที่บุคลากรทุก
ระดับ ทุกสายงานต้อง
ร่วมกันด าเนินการ เพื่อ
ประโยชน์และภาพลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เตรียมเอกสารหลักฐานและจัดเกบ็
เอกสารอย่างเป็นระบบ 

1.กิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การเตรียมเอกสาร
หลักฐานและการ
จัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 

บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ได้ในการ
ด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

1. คณะฯ ได้จัดโครงการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ “การจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวฯ 
ในวันท่ี 25 มี.ค. 2557 โดยมี
ผู้เข้าร่วม 27 คน  

100% 2,104 
บาท 

รองฯ
วางแผน 

2.ตรวจสอบข้อมลูของคณะกับ
ฐานข้อมูลกลางของ มก. ให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

2.ตรวจสอบข้อมลู
จากระบบข้อมลู
กลางของ มก. ให้
ถูกต้องตรงกัน 

ปัญหาการข้อมูลไม่
ตรงกันลดลง 

2. ในปี 2556 คณะฯ ได้น าข้อมูล
จากส่วนกลาง มก. มาใช้ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ข้อมูล 
จ านวนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  
ข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จากฐานข้อมลู 
สวพ. ส าหรบัข้อมูลจ านวนบคุลากร
ที่ไม่ตรงกับส่วนกลาง มก. คณะฯ 
ได้ด าเนินการตรวจสอบจ านวนกับ 
มก. แล้ว 
 
 
 

100% - 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ภำพรวมของคณะ 
- 6. ควรส่งเสริมการพัฒนา

นิสิตท้ังในด้านการปรับตัว 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนภาษาท่ี 3  
ท่ีใช้ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเน้น
การฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบมากขึ้น เช่น 
โครงการสหกิจศึกษา ซ่ึงเป็น
ท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 

-ขอความร่วมมอืจากภาควิชาจัด
โครงการต่าง ๆเพิ่มเติม  

1.โครงการ Intania 
Clar Mind 

ความพึงพอใจของ
นิสิตที่เขา้ร่วม
โครงการไม่ต่ ากวา่ 
3.51 จาก 5  

1. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยจัดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปีในภาคปลาย 

4.12 11,950 รองฯวิชาการ/ 
รองฯกิจการ
นิสิต 

2.โครงการเปิด
โลกอาเซียน 

2. เป็นโครงการทีไ่ด้รับการตอบรับ
อย่างดีจากนิสิต อาจารย์ และ
บุคลากรคณะฯ มีทั้งการแสดง 
อาหาร นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ 
10 ชาติในอาเซียน และยังเป็นแรง
กระตุ้นที่ดีให้นิสิตได้มีแรงบันดาล
ใจในการเรียนรู้ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ ใน
ส่วนของภาษาทีส่ามน้ันคณะยังไม่
มีโครงการสนับสนุนการเรียน
ภาษาทีส่ามในคณะฯ แต่เปิด
โอกาสให้นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนกับทางคณะมนุษยศาสตร์ได้
อย่างอิสระ 

4.59 61,000 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

   3.โครงการ  
สหกิจศึกษา  

 3. คณะให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปร่วม
โครงการสหกิจในต่างประเทศเป็น
ประจ าทุกปี โดยในปี 2556 น้ัน มี
ผู้ผ่านการคัดเลอืกได้รับทุน 
จ านวน 2 คน รวมจ านวนเงิน
ทุนอุดหนุน 251,830  บาท โดย
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ นิสิต
จะต้องน าผลงานมาน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเป็นภาษาอังกฤษ 

อาจารย์
ไปนิเทศ
งานอย่าง
น้อย 2 
ครั้ง 

 

251,830  

4. ในปีการศึกษา 2556  ได้มีนิสิต
คณะวิศวฯ  เข้าร่วมในโครงการ
สหกิจศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  52 คน  
ดังน้ีภาคต้น ปีการศึกษา 2556  
43 คน  แบ่งเป็น ภาคปกติ/พิเศษ 
10 คน นานาชาติ 33 คน ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2556 9 คน 
แบ่งเป็น ภาคปกติ พิเศษ 9 คน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 
- ควรจัดท าแผนงานด้านการ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้
สามารถประเมินผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน โดยวางแผนว่าจะ
ด าเนินการอะไรตั้งแต่ต้น 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมพรอ้ม
ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีและเปา้หมาย
ของปี 2556 รายงานต่อคณะฯ แล้ว 

 แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ดา้นท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรมพร้อมประเมินผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของปี 
2556 รายงานต่อคณะฯ แล้ว 

100% - รองฯบริการ
วิชาการฯ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
1.การด าเนินงาน
ตามระบบและ
กลไกการพัฒนา
และบรหิาร
หลักสตูร ยัง
ด าเนินการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูร ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา
แห่งชาติ 
โดยเฉพาะการ
จัดท า
รายละเอียดของ
รายวิชาและของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 
3 และ มคอ. 4)  

1.การด าเนินงานตามระบบ
และกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสตูร  
ควรด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยเฉพาะการจดัท า
รายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 3 และ 
มคอ. 4) ให้ครอบคลุมทุก
รายวิชาและทุกหลักสตูร 

จัดท าโครงการ มคอ. สัญจร เพื่อเปิดโอกาส
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการกรอกขอ้มูล
ของหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ ได้มีโอกาสซักถามถึงปัญหาหรอื
อุปสรรคในการกรอกและเพือ่ให้ได้รับขอ้มูล
จากส่วนกลางที่ตรงกัน 

สร้างระบบแจ้ง
เตือน 

กรอกมคอ. 3 และ 
4 ครบทุกวิชา 
ยกเว้น  
วิชาโครงงาน
วิศวกรรม 
วิทยานิพนธ์ 
ฝึกงาน  ส ารวจ  

กิจกรรม :  
- จัดกิจกรรมโครงการ มคอ.สัญจร 
ครั้งท่ี1/2557 ท่ีภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ เมื่อวันท่ี  1 พ.ย.
2556 เพื่อสอบถามและช่วย
ด าเนินการ  แก้ไขปัญหาในการกรอก
ข้อมูลในระบบมคอ.  ออนไลน์ 

90%    680 
บาท 

รองฯวิจัยฯ 

แจ้งเตือนให้อาจารย์ผู้สอนท าการกรอก มคอ. 
3 ในช่วงเดือนแรกของภาคการศึกษา  และ
กรอก มคอ. 4 หลังจากส่งคะแนน  ประสาน
กับส านักทะเบียนให้เชื่อมโยงการกรอก มคอ. 
กับการกรอกเกรดออนไลน์ (ถ้ายังไม่กรอก 
มคอ. 3 จะกรอกเกรดไม่ได้) หรือกับ
ฐานข้อมูล KU Work 

ผลการด าเนินงาน : 
- ออกหนังสือติดตามการกรอกข้อมูล 
มคอ.จาก  คณบดี หนังสือเลขท่ี ศธ 
0513.10801(นสพ)/ว.131 เรื่อง            
“ขอให้เร่งด าเนินการกรอกข้อมูล 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)        
ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา
2556” ลงวันท่ี 26 พ.ค.2557 และ    
ศธ 0513.10801(นสพ)/ว.130 เรื่อง 
“ขอให้เร่งด าเนินการกรอกข้อมูลราย 
งานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  ภาคต้น และภาคปลาย       
ปีการศึกษา 2556 ”  ลงวันท่ี 26 
พ.ค. 2557 และรวมถึงได้น าเสนอสถิติ
การกรอกข้อมูล มคอ.3, มคอ.5 ใน
ระบบ  มคอ.ออนไลน์ในท่ีประชุม
คณะ กรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
5/2557เมื่อวันท่ี 14 พ.ค.2557เพื่อให้
ภาควิชาท่ียังกรอกข้อมูลไม่ครบ เร่ง
ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ มคอ. 
ออนไลน์ให้ครบถ้วน  

90% - 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2. สัดส่วนจ านวน
นิสิตที่ศึกษาใน
หลักสตูรที่เน้น
การวิจัย น้อย
กว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิต
ทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

2. ควรเพิ่มจ านวนนิสิตท่ี
ศึกษาในหลักสูตรท่ีเน้นการ
วิจัย ให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิต
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 

ด าเนินการแล้ว โดยการให้ทุนส าหรับ
นิสิตที่เลือกเรียนในแผนการเรียนที่มี
วิทยานิพนธ์ หรือ แผน ก  

 ร้อยละของนิสติ
หลักสตูรที่เน้นการ
วิจัยเพิ่มขึ้น 

จ านวนนิสิตบณัฑิตที่ศึกษาใน
หลักสตูรที่เน้นการวิจัย มีจ านวน
ร้อยละเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จาก 
20.53 เป็น ร้อยละ 20.93 ของ
จ านวนนิสิตทั้งหมด 

100% - รองฯวิจัยฯ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 
การประชา 
สัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็น
ต่อนิสิต ยังไม่
ทั่วถึง และตรง
กลุ่มเป้าหมาย  

 ควรมีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีจ าเป็นต่อนิสิต และตรง
กลุ่มเป้าหมาย และเป็น
ปัจจุบัน 

จัดท าฐานข้อมูลนิสิตชั้นปีท่ี 1 และ ชั้นปี
ท่ี 4 
-การส่ง SMS ถึงนิสิต 
-การส่งข่าวสารทาง e-mail  

เพิ่มฐาน ข้อมูล
ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์ให้ 
คลอบคลุมทุกชั้นปี 

นิสิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 20% ของนิสิต
ท้ังหมดรับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากคณะฯ 
 

อยู่ในระหว่างการด าเนินการและ
ทดสอบการใช้ระบบฐานข้อมูล 
 

70% 40,000 รองฯ  
เทคโนฯ/ 
รองฯ กิจการ
นิสิต 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
1.จ านวนบทความ
ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับ
นานาชาติ บาง
ภาควิชามีจ านวน
น้อย เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์
ท้ังหมดของคณะ 

- เพิม่จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

 จ านวนบทความ
เพิ่มขึ้นจากปี 
2555 

ในปี พ.ศ.2556 จ านวนบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับ
นานาชาติในภาพรวมมีจ านวน
เพิ่มขึ้น จาก 115 บทความเป็น 
122 บทความ คิดเป็นร้อยละ 6% 
ของบทความปี 2555 

100% - รองฯวิจัยฯ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

2.ห้องปฏิบัติการ
วิจัยส าหรับ
อาจารย์และ
นักวิจัย มี
ค่อนข้างจ ากัด 
และการจัดการ
ของเสียอันตราย
จาก
ห้องปฏิบัติการ   
ยังไม่เป็นระบบ 

1.ควรพิจารณาเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะ
ของห้องปฏิบัติการวิจัย 
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของอาจารย์และ
นักวิจัย รวมทั้งวางระบบ
การจัดการของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการในระดับ
คณะ 
 

ส่งเสริมให้แตล่ะภาควิชาท่ีมีของเสีย
จากห้องปฏิบัติการด าเนินการจัดการ
ของเสียให้เป็นระบบ 

โครงการจดัการ
ของเสียจาก
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดการของ
เสียจาก
ห้องปฏิบัติการที่
ถูกต้องและเป็น
ระบบทุกภาควิชา 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้
ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการใน
ก าจัดของเสียห้องปฏิบตัิการวิจยั
ให้เป็นไปมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

100% วศ.คม.
19,677.30  
วศ.สวล. 
42,000 
บาท 

รองฯ
กายภาพ 

3. การบูรณาการ
งานวิจัยระหว่าง
ภาควิชา หรือ
ระดับคณะ ยังมี
จ านวนน้อย 

2.ควรส่งเสริมให้เกดิความ
ร่วมมือการท าวิจยัระหว่าง
ภาควิชาและระหว่างคณะ
ให้มากข้ึน 

สร้างกลุม่วิจัยร่วมมือระหว่างคณะ
ภายใน มก และกลุ่มวิจยัระหว่าง
ภาควิชา โดยมุ่งหวังสร้าง
โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น 

สร้างกลุม่วิจัย
ร่วมระหว่างคณะ 
และระหว่าง
ภาควิชา 

จ านวนกลุ่ม
สนับสนุน  

1.ระดับคณะ ด าเนินการสร้างกลุม่
วิจัย ปี 2556 สัตวแพทย์ 
วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่ง มก.ให้การ
สนับสนุน  กลุม่วิจัยจ านวน 10 
กลุ่ม @ 5 แสนบาท/กลุ่ม  
2.ระหว่างภาควิชา ด าเนินการ
สร้างกลุม้วิจัยโดยให้งบประมาณ
ในการสนับสนุนกลุ่มวิจยัระหว่าง
ภาควิชา รวม 10 กลุ่ม ซึ่ง คณะ 
ให้การสนับสนุนทุนกลุ่มวิจยั
จ านวน 10 กลุ่ม @ 4 แสนบาท/
กลุ่ม  
 

100% มก. 5 
ล้าน 
คณะ 4 
ล้าน 

รองฯวิจัยฯ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ควรวางระบบและ
กลไกในการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ
การวจิัยให้ชัดเจน 
เพื่อให้สามารถติดตาม
และประเมนิผลส าเร็จ
ของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและ
การวจิัย ได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น 

 การบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ยังไม่ชัดเจน 

1.ประสานกับส านักบริการวิชาการให้เพิม่การ
กรอกข้อมูลในส่วนการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

- หลักฐานอ้างอิง 
ครบทุกโครงการ 
ที่ระบ ุ

มีการประสานงานร่วมกับส านักงานบริการ
วิชาการ และติดตามหัวหน้าโครงการทุก
โครงการให้กรอกข้อมูลการบูรณาการ         
ตลอดป ี

100 %  รองบริการ
วิชาการฯ 

2.ประสานงานกับส านักงานบริการวิชาการให้
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้รัดกุม หาก
โครงการใดไม่ระบุการน าไปบูรณาการจะต้อง
ชี้แจงเหตุผลจึงจะสามารถผ่านไปกรอก
รายละเอียดขอ้อื่นได้ (ยกเว้นหนว่ยงานที่ไม่มี 
การเรียนการสอน เช่นส านักงานเลขานกุาร 
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน) 
3.มีการติดตามเอกสารหลักฐานในชว่ง
ระหว่างการท าโครงการ 

มีการประสานงานร่วมกับส านกังาน
บริการวิชาการ และติดตามหวัหนา้
โครงการทุกโครงการให้กรอกข้อมูล
การบูรณาการ ตลอดป ี

100 %  

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- หารูปแบบการประเมินผล

และการน าผลของการ
ด าเนินกิจกรรม เพื่อบูรณา
การเกี่ยวกับการเรยีนการ
สอนและกิจกรรมนิสติอย่าง
เป็นรูปธรรม 

คณะฯ ได้ด าเนินการบูรณาการกิจกรรม
นิสิตกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมค่ายพุทธ
อาสา โดยนิสิตออกไปสร้างบ้านดินท่ี
สถานปฏิบัติธรรม เมื่อวันท่ี 30-31 ส.ค.
2556 ท่ี ปัญจอารามเม อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา  โดยผสมผสานความรู้ด้าน
วิศวกรรมวัดสุและวิศวกรรมกรรมโยธา 

โครงการค่าย
พุทธอาสา มีนิสิต
เข้าร่วม 80 คน  

 -สโมสรนิสิตจัดโครงการค่ายพุทธ
อาสา โดยนิสิตออกไปสร้างบ้านดินท่ี
สถานปฏิบัติธรรม เมื่อวันท่ี 30 ส.ค.-
1 ก.ย. 2556 ท่ี ปัญจอารามเม อ.
ปากช่อง จ.นครราช สีมา  โดย
ผสมผสานความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุ
และวิศวกรรมกรรมโยธา มีนิสิตเข้า
ร่วมโครงการ 68 คน ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมน้ี = 4.18  

100 30,500 รองฯ 
กิจการนิสติ 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
-         
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1. จุดที่ควร
พัฒนำ 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุง  
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

6. ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส ำเร็จ
ของโครงกำร/

กิจกรรม 

8. 
งบประมำณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะของ
กรรมการ
ตรวจสอบภายใน
เรื่องการเบิก
จ่ายเงินเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ 

ควรมีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน เพื่อแสดงถึง
แนวทางการหาเงิน
งบประมาณจากแหล่งต่างๆ 
แผนการใช้เงิน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการดา้นการเงิน  

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเป็น
ระยะ และมรีายงานผลพร้อมประเมิน
และมติการด าเนินงาน 

- % มูลค่าเพิ่มตาม
แผนกลยุทธ์ 

1.มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
และพิจารณามติการตัดสินใจลงทุน 
โดยด าเนินการเป็นรายเดือนติดต่อกัน 
ตลอดป ี
2.อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องทางการเงิน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานทาง 
ERP 

100% 
 
 
 

50% 

- รองฯบริหาร 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
- สร้างความเข้าใจและการ

ตระหนักถึงความส าคญั
และความจ าเป็นต่อการ
ประกันคณุภาพของคณะ/
มหาวิทยาลยั ท่ีบุคลากรทุก
ระดับ ทุกสายงานต้อง
ร่วมกันด าเนินการ เพื่อ
ประโยชน์และภาพลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ
การประกันคณุภาพเพื่อให้บุคลากร
ด้านการประกันคณุภาพ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระบบการ
ประกันคุณภาพ 

บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ได้ใน
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

1. คณะฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้“การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงานในสังกัด
คณะวิศวฯ ในวันที่ 25 มี.ค. 2557 โดยมี
ผู้เข้าร่วม 27 คน  

100% 2,104 
บาท 

รองฯ
วางแผนฯ 

2.ศึกษาดูงานระบบประกันคณุภาพ 2.โครงการศึกษาดู
งานระบบ EdPEx  
ที่ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

การดูงานระบบ
ประกันคณุภาพ
ของหน่วยงานท่ีใช้
เกณฑ์ EdPEx 

2. มก. ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
คุณภาพ ประจ าปี 2557 ในวันที่ 1 
พ.ค. 2557 กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล เพ่ือเป็นการ ศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการน าระบบ 
EdPEx มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบ
การประกันคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ และหัวหน้าหน่วย
ประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว 

100% -  
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บทท่ี 2 ส่วนส ำคัญ 

ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ีของ สกอ.  สมศ. และ มก. 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์  และแผนด ำเนินกำร 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กระบวนกำรพัฒนำแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 หรือ 7 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 8 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบัน โดยการมสี่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน และไดร้ับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา
หรือปณิธานและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2551 – 2554)  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/
ยุทธศาสตร์การบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ์
พ.ศ. 2554-2557 เมื่อเดือนพฤศจกิายน 2553 ทบทวน
ปรับปรุงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 ภายใต้กรอบแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2553-2555 และแผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ. 
2555-2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และจดัท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2556-2565)     

1-1-1-1 แผนยุทธศาสตร์
การบริหาร คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
(พ.ศ.2554-2557) และการ
เชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
1-1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
9/2556 (วาระพิเศษ) วันท่ี 
19 มิถุนายน 2556 
1-1-1-3 การจัดท าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-
2565)  

  2 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีการถา่ยทอดแผนกลยุทธ/์
ยุทธศาสตร์ระดับคณะไปสู่หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
อาท ิภาควิชา ศูนย์ สถาบัน และวทิยาลัยการชลประทาน 
ด้วยรูปแบบและวิธกีารที่หลากหลาย โดยมีที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นกลไกการถ่ายทอดและรับ
แผนงานของคณะฯ ไปปฏิบัติในหน่วยงาน จัดประชุมภายใน

1.1-2-1 บันทึกฯ การ
ประชาพิจารณ์ร่าง
แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ยุทธศาสตร์คณะฯ 
ระยะ 10 ปี  
1.1-2-2 รายงานการ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
หน่วยงาน เพื่อชีแ้จงรายละเอียดของแผนกลยุทธ/์
แผนปฏิบัติการประจ าป ีให้กับบุคลากรหน่วยงาน และแจ้ง
ผ่านการประชุมบุคลากรของคณะฯ ที่จัดขึ้นปีการศึกษาละ 
2 คร้ัง โดยแยกสายอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
พร้อมการแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์
คณะฯ และเวียนเอกสารการประชมุผ่านทางอีเมล ์ 

ประชุมอาจารย ์ครั้งท่ี 2/56 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 56 
1.1-2-3 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน ครั้งท่ี 2/56 วันท่ี 
29 ตุลาคม 56  

  3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีครบ 
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-
2565) ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ครบทั้ง 4 พันธกิจ  

1.1-3-1 ขั้นตอนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ยุทธศาสตร์ มก. ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1.1-3-2 แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ยุทธศาสตร์ 
มก. ระยะ 10 ปี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
1.1-3-3 แผนประฏิบัติการ
ประจ าปี พ.ศ.2556 

  4 มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ า ปี และค่า
เป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งช้ี เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้มีการจัดท า/ก าหนดตัวบ่งช้ี (KPI) 
ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตัิการประจ าป ีและค่า
เป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบง่ช้ีที่จะใช้วัดความส าเรจ็
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติการ
ประจ าป ี2556 โดยผา่นท่ีประชุมรองคณบด ีภาควิชา 
ศูนย์ สถาบัน และโครงการพิเศษ และน าเสนอในภาพรวม
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

1.1-4-1 รายงานการ
ประชุมรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีคณะฯ ครั้งท่ี 
4/2556 วันท่ี 16 ตุลาคม 
2556 
1.1-4-2 แผน-ผลปฏบิัติการ
ประจ าป ี2556 

  5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีครบ 4 พันธกิจ  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี2556 ครบทั้ง 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรยีน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1.1-5-1 เอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
1.1-5-2 แผน-ผลการ
ปฏิบัติการประจ าปี 2556 

  6 มีการตดิตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าป ี2556 ปีละ 2 ครั้ง 
คือ เดือนพฤษภาคม 2556 และเดือนตุลาคม 2556 ว่า
เป็นไปตามแผนหรือไม ่และใหห้นว่ยงานรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผ่านท่ีประชุมหนว่ยงาน พร้อมเสนอ
คณบด ีงานแผนและประกันคณุภาพ รวบรวมสรุปเสนอ
เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาและรับไป
ด าเนินการต่อไป  
 

1.1-6-1 การติดตามแผน
และผลปฏบิัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้ง
ที ่1-2  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  7 มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ โดยได้แปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ีและมีการประเมินผลการด าเนินงานผ่านท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่ประชุมรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดีคณะฯ พร้อมมอบหมายให้แตล่ะ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเร่งด าเนินการให้บรรลุตาม
เป้าหมายของแผนทีต่ั้งไว้และรายงานผลต่อคณบด ี 

1.1-7-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
11/2556 (วาระพิเศษ) 
วันท่ี 17 กรกฎาคม 2556  

  8 มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าป ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน โดยผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ก่อนการด าเนินการ ส าหรับ
ข้อเสนอแนะที่เป็นลักษณะการปรบัปรุงกระบวนงานหรือ
โครงการใหมจ่ะน าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีในปี
ถัดไป  

1.1-8-1 เอกสารแผนและ
ผลปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 
1.1-8-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
16/2556 วันท่ี 11 ธันวาคม 
2556  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

8 ข้อ 8 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

 - 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 1 
จุดแข็ง :  

- 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

- 
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จุดที่ควรพัฒนำ :  
1. กระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงานระดับภาควิชา ด้านการก าหนดตัวชี้วัดยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก

ตัวชี้วัดบางส่วนยังไม่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของแผนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง นอกจากนี้พบว่า 
ลักษณะของแผนจะเป็นแผนกิจกรรม ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโดยไปที่กลยุทธ์ในการบริหารจัดการของ
หน่วยงานระดับภาควิชาได้ 

2. ขาดมาตรการรองรับในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่งผล
ให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับภาควิชา ท าให้การจัดท าแผนกลยทธ์ และแผนการปฏิบัติงาน 
ขาดความต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
- 
 

องค์ประกอบที่ 2  กำรเรียนกำรสอน  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสตูรใหม่และปรับปรุง
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด  

คณะฯ ได้ใช้ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกัการเปิดหลักสตูร
ใหม ่และการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การศึกษา มก.  โดยมีข้อมูลของขัน้ตอนดังกล่าวแสดงไว้ที่
เว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา มก.  และคณะฯ มีหน่วย
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ   
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา เป็นผูร้ับผิดชอบในการพิจารณา 
หลักสตูรใหม่และหลักสตูรปรับปรงุ  และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ ประกอบด้วย  คณาจารย ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ในการพิจารณาหลักสูตรโดยมีวิธีการ
ดังนี ้หลักสูตรระดับปริญญาตรหีากมีการเปิหลักสตูร 

2.1-1-1 ขั้นตอนการ
ด าเนินงานการขออนุมัตเิปิด
หลักสตูร/รายวิชาของ
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร ์
2.1-1-2 ขั้นตอนการเสนอ
ขออนุมัติเปิดหลักสตูรใหม/่
หลักสตูรปรับปรุง การเปิด
สอนโครงการพิเศษและ
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติ
หลักสตูรใหม/่หลักสูตร
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ใหม/่ปรับปรุงหลักสูตร  ภาควิชา/โครงการจะส่งเรื่องดังกล่าว
มายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี  จากนั้นคณบดีจะส่ง
เรื่องให้กับรองคณบดฝี่ายวิชาการ  และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการจะน าเข้าไปพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ
วิชาการของคณะฯ  และส่งผลการพิจารณากลับไปยังต้นสังกัด
ของหลักสูตรเพื่อท าการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
วิชาการ  และเมื่อภาควิชา/โครงการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวิชาการแล้วจะส่งเรื่องมายังรองคณบดฝี่าย
วิชาการ  และรองคณบดฝี่ายวิชาการจะพิจารณาและเสนอ
คณบด ี เพื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ   และ
เมื่อหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ แล้ว  คณบดีจะส่งหลักสูตรเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาหากมกีารเปิดหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุงหลักสูตร  ภาควิชา/โครงการจะส่งเรื่องดังกล่าวมายัง
รองคณบดฝี่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา/คณบด ี จากนั้นคณบดี
จะส่งเรื่องให้กับรองคณบดฝี่ายวิจยัและบณัฑิตศึกษา และรอง
คณบดฝี่ายวิจยัและบณัฑติศึกษาจะน าเข้าไปพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ  และส่งผลการ
พิจารณากลับไปยังต้นสังกัดของหลักสูตรเพื่อท าการแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบณัฑิตศึกษา  และเมื่อภาควิชา/
โครงการแกไ้ขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาแล้วรองคณบดฝี่ายวจิัยและบณัฑติศึกษาจะ
พิจารณาและเสนอคณบด ี เพื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  และเมื่อหลักสูตรผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ แล้ว  คณบดีจะส่งหลักสูตรเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป  

ปรับปรุงของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2.1-1-3ตัวอย่างขั้นตอนการ
ด าเนินการขอปรับปรุง
หลักสตูร ได้แก ่หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม (ภาค
พิเศษ) 

  2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสตูรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด  

ในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ไมม่กีารปิดหลักสตูร  แต่หากมี
การปิดหลักสตูร ภาควิชา/โครงการ ที ่มีความประสงค์จะท า
การปิดหลักสตูรจะมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้หลักสูตร
ระดับปริญญาตร ี ภาควิชา/โครงการจะส่งเรื่องการปดิ
หลักสตูรมายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบด ี จากนั้นคณบดี
จะส่งเรื่องให้กับรองคณบดฝี่ายวิชาการ  และ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการจะน าเข้าไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ให้ความเห็นชอบ  และ
ส่งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอคณบดี  เพื่อเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และเมื่อการปดิหลักสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
แล้ว  คณบดีจะส่งหลักสตูรเสนอตอ่มหาวิทยาลัยต่อไป 

2.1-2-1 แบบฟอร์มการปิด
หลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาภาควชิา/โครงการจะส่งเรื่องการ
ปิดหลักสูตรมายังรองคณบดฝี่ายวจิัยและบณัฑติศึกษา/
คณบด ี จากนั้นคณบดจีะส่งเรื่องให้กับรองคณบดฝี่ายวิจยั
และบณัฑิตศึกษา และรองคณบดฝี่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษาจะ
น าเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของ
คณะฯ เพือ่ให้ความเห็นชอบ  และส่งผลการพิจารณาเสนอ
คณบด ี เพื่อเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
และเมื่อการปิดหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ แล้ว  คณบดีจะส่งเรื่องการปิดหลักสตูรเสนอต่อ
มหาวิทยาลยัต่อไป  

  3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(การ
ด า เนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
ตามประกาศมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและ
การเรยีนการสอน” กรณีที่
หลักสตูรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางท่ีก าหนดในภาคผนวก 
ก) ส าหรับหลักสตูรสาขาวิชาชีพ
ต้องได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องด้วย (หมายเหต ุ: 
ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสตูรปรับปรุงที่ยังไมไ่ด้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึด
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
  
 

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑติศึกษา ในการ
ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพ ซึ่งได้ด าเนินการ
เสนอขอการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง  

2.1-3-1 ตัวอย่างหลักสูตร
คณะฯ ที่ด าเนินการ
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ ได้แก ่
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม (ภาค
พิเศษ) 
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  4 มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จดั
การศึกษา และมีการประเมิน
หลักสตูรทุกหลักสูตรอย่างน้อย
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสตูรที่ด า เนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิจะต้อง
ควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแต่ละป ีทุกหลักสูตร  

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบัณฑติศึกษา มีหน้าที่
ก ากับดูแลในด้านนโยบายและ แนวปฏิบัติการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
และในแตล่ะหลักสตูรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์
ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย 3-5 คน เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวชิาชีพกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

2.1-4-1 ตัวอย่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรม 
การบินและอวกาศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ  และ
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ของท าหน้าทีใ่นการก ากับ
ดูแลให ้ทุกหลักสูตร
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และมาตรฐานวิชาชีพ 

  5 มีคณะกรรมการรับผดิชอบ
ควบคุมก ากับให้มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 
ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษาและมี
การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามผลการประเมินในข้อ 4กรณี
หลักสตูรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3  
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุก
ตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร  

คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร   
คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน ในการก ากับดูแลให้ทุก
หลักสตูรด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
และมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาและปรับปรุงหลักสุตรร่วมกับ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุก
หลักสตูร  

2.1-5-1 ตัวอย่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรม 
การบินและอวกาศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของท าหน้าที่
ในการก ากับดูแลให ้ทุก
หลักสตูรด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

  7 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ี
เน้นการวิจัยที่เปดิสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนหลักสตูรทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา  

คณะฯ มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปดิสอน 
(ป.โท เฉพาะแผน ก และ ป.เอก) รวม 33 หลักสูตร จาก
หลักสตูรทั้งหมด 53 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.26
ประกอบด้วย หลักสตูรระดับ ป.โท แผน ก = 11 
หลักสตูร ระดับ ป.โท แผน ก/ข = 11 หลักสตูร และ ระดับ 
ป.เอก =11หลักสูตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑม์าตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

2.1-7-1 จ านวนหลักสูตรที่
เปิดสอน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
ปีการศึกษา 2556 
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  8 หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ี
เน้นการวิจัยที่เปดิสอน (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปรญิญา
เอก) มีจ านวนนักศึกษาที่ศึกษา
อยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 
30 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด
ทุกระดับการศึกษา  

คณะฯมีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปดิสอน 
(ป.โท เฉพาะแผน ก และ ป.เอก) และมีจ านวนนิสิตระดับ ป.
โท ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรแผน ก1 และ ก2 รวม 1,149 คน 
และระดับ ป.เอก 256 คน รวมนสิิตระดับบณัฑิตทีเ่น้นการ
วิจัย =1,405 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 ของจ านวนนิสิต
ทั้งหมด 6,713 คน ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 (ตามเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเตมิเฉพาะกลุ่ม ค1 
และ ง)   

2.1-8-1 จ านวนนิสิตปัจจุบัน
ระดับปริญญาตรีจากหน่วย
ทะเบียนฯ 
2.1-8-2 จ านวนนิสิตปัจจุบัน
ระดับบณัฑติศึกษาจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มก. 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 4 3.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 4 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

 - ผลการประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรบางหลักสูตรต่ ากว่า 80% 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์กำรประเมิน   - 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ  298.5 298.5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

225 225 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  

73.13 73.13 
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 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก=75.377 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนน
ที่ได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมา=2.247 
เมื่อเทียบค่าการเพิ่มข้ีนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเปรียบเทียบกบัปทีี่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  
= ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 0.936) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ล ำ 
ดับ 

ระยะเวลำกำร
ท ำงำน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม(คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1 9 เดือน ขึ้นไป 2 0 0 0 2.0 19 13 21 0 53.0 68 81 69 1 219.0 89 94 90 1 274.0 
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0.0 3 1 1 0 5.0 4 1 0 1 6.0 7 2 1 1 11.0 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0.0 0 2 1 0 3.0 6 1 1 0 8.0 6 3 2 0 11.0 
4 รวมท้ังหมด 2 0 0 0 2.0 22 16 23 0 61.0 78 83 70 2 233.0 102 99 93 2 296.0 
5 ลาศกึษาตอ่  6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 0 0 0 0 0.0 15 1 0 0 16.0 
6 ลาเขียนต ารา/ลา

ฝึกอบรม 
0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1 1 0 3.0 1 1 1 0 3.0 

7 รวมลำทุก
ประเภท 

6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 1 1 1 0 3.0 16 2 1 0 19.0 

8 รวมอำจำรย์
ท้ังหมด  
(รวมลำ) 

8 0 0 0 8.0 31.0 17.0 23.0 0.0 71.0 79 84 71 2 236.0 118 101 94 2 315.0 

9 จ ำนวนอำจำรย ์ 
ไม่รวมลำ
(1)*1+(2)*0.5 

2 0 0 0 2.0 20.5 13.5 21.5 0 55.5 70 81.5 69 1.5 222.0 92.5 95.0 90.5 1.5 279.5 

10 จ ำนวนอำจำรย ์
รวมลำ  (9)+(7)  

8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 29.5 14.5 21.5 0.0 65.5 71.0 82.5 70.0 1.5 225.0 108.5 97.0 91.5 1.5 298.5 

รำยกำรหลักฐำน 
2.2-1  จ านวนอาจารย ์ป ี2556 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิ

จำกคณะกรรมกำร 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

70 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก=73.134 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=-140.730 เมื่อเทียบค่า
การเพิ่มขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
-58.638 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกคา่คะแนน = 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุ

เป้ำหมำย 

71 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก=75.377 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากบั 5.000) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=2.247 เมื่อเทียบค่าการ
เพิ่มขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
0.936) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

71 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก=75.377 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
ของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=2.247 เมื่อเทียบค่าการ
เพิ่มขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 
0.936) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน   - 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ  298.5 298.5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย ์ 108.5 108.5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  97 97 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  91.5 91.5 
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  1.5 1.5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา (กรณี
ที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ)  

29.35 29.35 
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ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=31.156 
เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้น
ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการเพ่ิมของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=1.806 เมื่อเทียบค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.505) 
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ล ำ 
ดับ 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม(คน) 
อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1 9 เดือน ขึ้นไป 2 0 0 0 2.0 19 13 21 0 53.0 68 81 69 1 219.0 89 94 90 1 274.0 
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0.0 3 1 1 0 5.0 4 1 0 1 6.0 7 2 1 1 11.0 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0.0 0 2 1 0 3.0 6 1 1 0 8.0 6 3 2 0 11.0 
4 รวมท้ังหมด 2 0 0 0 2.0 22 16 23 0 61.0 78 83 70 2 233.0 102 99 93 2 296.0 
5 ลาศึกษาตอ่  6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 0 0 0 0 0.0 15 1 0 0 16.0 
6 ลาเขียนต ารา/ลาฝึกอบรม 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1 1 0 3.0 1 1 1 0 3.0 
7 รวมลำทุกประเภท 6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 1 1 1 0 3.0 16 2 1 0 19.0 
8 รวมอำจำรย์ทั้งหมด  

(รวมลำ) 
8 0 0 0 8.0 31.0 17.0 23.0 0.0 71.0 79 84 71 2 236.0 118 101 94 2 315.0 

9 จ ำนวนอำจำรย ์ 
ไม่รวมลำ(1)*1+(2)*0.5 

2 0 0 0 2.0 20.5 13.5 21.5 0 55.5 70 81.5 69 1.5 222.0 92.5 95.0 90.5 1.5 279.5 

10 จ ำนวนอำจำรย ์
รวมลำ  (9)+(7)  

8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 29.5 14.5 21.5 0.0 65.5 71.0 82.5 70.0 1.5 225.0 108.5 97.0 91.5 1.5 298.5 

รำยกำรหลักฐำน   2.3-1 จ านวนอาจารย์ ปี 2556 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

29 

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=29.353 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 
5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 4.892) (ค่าการเพิ่มของร้อยละ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=-58.273 
เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทยีบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้น
คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ -48.561 คะแนนจึงถูกปรับค่า=0) เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือก
ค่าคะแนน = 4.892 

4.89 บรรลเุป้าหมาย 

 

 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/4.3-2%20&#3592;&#3635;&#3609;&#3623;&#3609;&#3629;&#3634;&#3592;&#3634;&#3619;&#3618;&#3660;  &#3614;.&#3588;.57 (&#3649;&#3585;&#3657;&#3652;&#3586; 23 &#3617;&#3636;.&#3618;.57).pdf
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำร

ประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

27 

(ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ=31.156 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนัน้คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 5.000) (ค่าการ
เพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปีที่
ผ่านมา=1.806 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เทา่กับ 1.505) เพราะฉะนั้นเครื่องจึง
เลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

27 

(ค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ=31.156 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังนัน้คะแนนทีไ่ด้เท่ากับ 5.000) (ค่าการ
เพิ่มของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเปรยีบเทียบกับปีที่
ผ่านมา=1.806 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เทา่กับ 1.505) เพราะฉะนั้นเครื่องจึง
เลือกค่าคะแนน = 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2  ข้อ มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 7  ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอน
และการวดัผลและมีแผนการ

1.คณะฯ ได้จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development Plan) ประจ าปี
งบประมาณ 2556 โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
บุคลากรเพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจยั และ

2.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากร 
(Human Resource 
Development Plan) คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มก. ประจ าปี
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการปรับปรุงคุณภาพ
งานท่ีปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ และทันต่อยุคสมัย/การเปลีย่นแปลง 
รวมถึงการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร
ในสายวิชาการอย่างชัดเจนตามแผนท่ีก าหนด 2.คณะฯ 
มีการวางแผนอัตราก าลังที่ต้องการ ผ่านการส ารวจ
ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรเป็นประจ า
ทุกป ีทั้งในส่วนของการทบทวนบทบาท ภารกิจ ความรู ้
และอัตราก าลังท่ีมีในปัจจุบัน และก าลังคนท่ีต้องการใน
สาขาวิชาต่าง ๆ การวางแผนอัตราก าลังทดแทนการ
เกษียณอายรุาชการ การลาออกจากราชการก่อน
เกษียณอายรุาชการ (Early Retire) การพิจารณาขอตั้ง
กรอบอัตราก าลังอาจารยผ์ู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
รวมถึงการพิจารณาวางแผนดังกลา่วของลูกจ้างประจ า 
และพนักงานเงินรายได ้เพื่อให้มีอัตราก าลังที่สอดคล้อง
ต่อการปฏิบตัิงานในอนาคต 3.คณะฯ ได้มอบบุคลากร
สายสนบัสนุนจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan :IDP) ในการ
วางแผนไปฝึกอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากร เพื่อพิจารณาหัวข้อ/หลกัสูตรที่ควรเข้ารับการ
อบรม โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ  

งบประมาณ 2556 
2.4-1-2 หนังสือบันทึกท่ี ศธ
0513.10107/ว.747 ลงวันท่ี 10 
กรกฎาคม 2557 เรื่อง การ
จัดสรรอัตราก าลังพนักงาน
มหาวิทยาลยั ปีงบประมาณ 
2557 เพื่อทดแทนข้าราชการ
เกษียณปกต ิเกษียณก่อนก าหนด 
และว่างด้วยเหตุอื่นๆ 
ปีงบประมาณ 2556 
2.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล : IDPsประจ าปี
งบประมาณ 2556(เอกสารเก็บท่ี
หน่วยการเจ้าหน้าท่ี) 

  2 มีการบรหิารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด  

ด้ำนงบประมำณ 1. คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการ
จัดสรรงบพัฒนาคณาจารย์ในการเสนอผลงานทาง
วิชาการต่างประเทศด้วยทุนพัฒนาอาจารย ์2.คณะฯ 
ก าหนดเป็นนโยบายในการสนับสนุนให้คณาจารย์วุฒิ
ปริญญาตร/ีปริญญาโท ไดไ้ปศึกษาต่อเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์
รวมถึงสนับสนุนใหส้มัครรับทุนศึกษาต่อจากภายนอก 
3.คณะฯ ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดสรรงบพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการไปฝึกอบรม 
สัมมนา ให้แก่ภาควิชา/หน่วยงาน เป็นประจ าทุกป ีใน
วงเงนิ 8,000 บาท/คน/ปี และ 6,000 บาท/คน/ปี 
ตามล าดับ รวมวงเงินท่ีให้การสนบัสนุนใน
ปีงบประมาณ 2556 รวมทั้งสิ้น 3,308,000 บาท     
ด้ำนนโยบำย 1.คณะฯ สนับสนุนให้คณาจารยไ์ป
ฝึกอบรม/สัมมนาตามหัวข้อที ่มก. ก าหนด อาทิ 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม ่มก.  โครงการ

2.4-2-1 ประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ลงวันท่ี 25 
ส.ค.2551 เรื่อง ระเบียบว่าด้วย
ทุนพัฒนาอาจารย์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ.2551 
และประกาศคณะฯ (ฉบับท่ี 2) 
ลงวันท่ี 1 ต.ค.2551 
2.4-2-2 ประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์เรื่องระเบียบ
ว่าด้วยการให้ทุนบุคลากรไป
ศึกษาต่อของคณะฯ พ.ศ.2552 
2.4-2-3 แผนการจัดสรรเงินค่า
พัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงาน 
ประจ าป ี2556 
2.4-2-4 เอกสารการจัดโครงการ
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อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม ่มก.  โครงการสมัมนา
อาจารย ์มก. 2.คณะฯ ก าหนดเปน็นโยบายในการ
สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนนุเข้ารับการฝึกอบรม
กับสถาบัน/หน่วยงานภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คณะฯ โดยคณะกรรมการฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ 1 ทุนสนับสนนุในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชากาต่างประเทศ 2.การจัดหลักสตูร In-
house Training 3.การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน เพื่อให้
บุคลากรสายสนับสนุนไดไ้ปศึกษาดูงาน เพิ่มพูน
ประสบการณ ์และมีโอกาสพบปะแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นระหว่างหน่วยงานภายนอก 4. การจดักิจกรรม
ด้านการจดัการความรู ้โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาของกิจกรรม และการจดักิจกรรม CoP ใน
หัวข้อเรื่องต่าง ๆ 5.การจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้ารับการอบรมเพิม่พูนความรู ้ตามแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plans : IDPs) ตามที่ก าหนดไว้ในแผนฯ 6. การจัด
สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบตัิงานด้านต่างๆ ของภาควิชา/
หน่วยงานภายในคณะฯ  

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน 
ประจ าป ี2556 
2.4-2-5 เอกสารสรุปรายงาน
การสัมมนาเครือข่ายเจา้หน้าท่ี
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจ าป ี
2556 
2.4-2-6 โครงการระบบพ่ีเลีย้ง
พนักงานใหม่ / บันทึกเสนอช่ือ
บุคลากรเป็นพี่เลีย้งพนักงานใหม่ 
2.4-2-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ปีการศึกษา 2556 วาระด้านการ
บริหาร/ทรัพยากรบุคคล 
2.4-2-8 รายงานการประชุมรอง
คณบดฯี ปีการศึกษา 2556 
วาระที่เกี่ยวข้อง  

  3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพท่ีด ีและสร้างขวัญ
และก าลังใจให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1. คณะฯ มีสวัสดิการเสริมสร้างสขุภาพท่ีด ีและสร้าง
ขวัญก าลังใจให้บุคลากรท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการให้สวัสดิการต่าง ๆ ดังนี ้ 1) สวัสดิการด้าน
การศึกษาเล่าเรยีนบุตรให้กับ พนักงานเงินรายได ้และ
ลูกจ้างช่ัวคราว 2) สวัสดิการด้านรกัษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาล มก./ประกันชีวิต  สนับสนุนกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุนประกันสังคม 3) สนับสนุนเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว ส าหรับพนักงานเงินรายได ้
และลูกจ้างช่ัวคราว 4) สนับสนุนทุนการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นแก่บุคลากรทุกสายงาน  5) ระบบพ่ีเลี้ยง
ของ สล. เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรใหม ่ 
6) สนับสนุนการเสนอช่ือรับรางวลัต่าง ๆ ทั้งในระดับ
คณะและมหาวิทยาลยั  
2. คณะฯ มีการเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
ในทุกระดับ โดยจัดให้มโีครงการรางวัลเพื่อ
สนับสนุน  ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ 
ได้แก ่1) โครงการรางวัล Star Service Awards 2) 
โครงการคดัเลือกบุคลากรดีเด่นประจ าป ี3) โครงการ 

2.4-3-1 โครงการรางวัล Star 
Service Award ประจ าป ี2556 
2.4-3-2 โครงการ Best 
Suggestion Awardsประจ าป ี
2556 
2.4-3-3 โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเด่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ประจ าป ี
2556 
2.4-3-4 โครงการ Kasetsart 
Engineering Fit & Firm 
2.4-3-5 ภาพกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพ “Monday Health 
Alert” 
2.4-3-6 ภาพการด าเนิน
กิจกรรม 5 ส ประจ าป ี2556 
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Best Suggestion Awards 4) โครงการพัฒนาผลิต
ภาพและคณุภาพภายในองค์กร (PQI)  
3. ด้านการส่งเสรมิสุขภาพท่ีด ีคณะฯ ได้จดัให้มี
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและให้บริการแก่บุคลากร 
ดังนี ้1) Fitness Center เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพรา่งกายให้บริการทั้งอาจารย ์บุคลากร และ
นิสิต 2) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ “Monday Heath 
Alert” ของบุคลากรส านักงานเลขานุการ เพื่อกระตุ้น
ร่างกายให้เตรียมพร้อมต่อการท างาน 3) การด าเนิน
กิจกรรม 5 ส เพื่อจัดระเบียบและเสรมิสร้างบรรยากาศ
ในการท างาน  

  4 มีระบบการตดิตามให้
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง  

1. คณะฯ ใช้ระบบประเมินการเรยีนการสอนของ 
มหาวิทยาลยั ในการติดตามผลเชิงปริมาณและคณุภาพ
ของคณาจารย ์รวมทั้งการวัดผลการเรยีนรู้ของนิสิต 
และระบบตดิตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักท้ัง
สี่ด้านคือ การเรียนการสอน การวจิัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการ
ติดตามผลการน าความรู้และทักษะของอาจารย์น ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 2. คณะฯ มีระบบการ
ติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง ผ่านการ
ด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 1) การจัดส่งแบบ
ติดตามผลการฝึกอบรมของบุคลากรไปยังผูบ้ังคับบัญชา
ช้ันต้นประเมิน ภายหลังจากบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
และผา่นการฝึกอบรมในหลักสตูรต่างๆ 2) การรายงาน
การไปฝึกอบรมสัมมนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
โดยระบุถึงการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหรือ
สัมมนาไปใช้พัฒนางานในความรบัผิดชอบ ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง 3) การรายงานการไป
ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ และน าเสนอผลงาน
ของบุคลากรแจ้งท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นประจ าทุกเดือน 4) การน าเสนอข้อสรุป/สิ่งที่ไดร้ับ
จากการไปฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสายสนับสนุนของคณะฯ หรือท่ีประชุม
หัวหน้างาน 5) การจดักิจกรรม CoP ผ่านกลไกการ
จัดการความรู้เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งในการติดตาม
ประเมินผลของผู้ไปอบรม สัมมนา 6)  การก ากับ 
ติดตาม/ประเมินผลจากผู้บังคับบญัชาโดยตรง ในการ
พิจารณาผลงานของบุคลากรภายหลังจากการไป
ฝึกอบรมหรือพัฒนา หรือพัฒนาการที่ ดีขึ้นในการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกีย่วข้อง  

2.4-4-1 ระบบประเมินการเรียน
การสอนของ มก. 
2.4-4-2 แบบสรุปการ
ประเมินผลภาระงาน ขั้นต่ า 
ในฐานะอาจารยผ์ู้สอน มก. 
2.4-4-3 แบบฟอร์มรายงานการ
ไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
2.4-4-4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
(วาระการไปอบรม สัมมนา 
ประชุมวิชาการ และน าเสนอ
ผลงานของบุคลากร)   
2.4-4-5 ภาพกิจกรรม CoP 
น าเสนอ/ถ่ายทอดความรู้ที่ไดร้ับ
จากการไปฝึกอบรมหรือสัมมนา  
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  5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคมุให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ถือปฏิบัต ิ 

1. คณะฯ ได้มอบหมายหน้าท่ีด้านจรรยาบรรณ
บุคลากร ตามค าสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ์ที ่31/2554 
ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2554 โดยมอบคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ก ากับดูแลควบคุมดา้นจรรยาบรรณของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
คณะกรรมการวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสรมิจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย์ และคณะกรรมการสายสนับสนุน 
มีหน้าที่ส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน  
2. การประชุมช้ีแจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อรับทราบกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มก. 
พ.ศ.2553 ที่คณะกรรมการประจ าคณะฯ ควรทราบ
ตามองค์ประกอบท่ี 7 การบรหิารและการจัดการ 3. 
การประชาสัมพันธ์เรื่องจรรยาบรรณ ผ่านเว็บไซต์
คณะฯ และ จอ Digital Signage  4. การส่งเสริม
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากรผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อาทิ 
โครงการปฏิบัติธรรม โครงการบรรยายธรรมมะ  

2.4-5-1 ค าสั่งคณะฯ ที ่
31/2554ลงวันท่ี 10 ม.ค. 2554 
เรื่อง มอบหมายหนา้ที่ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2.4-5-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 13 
ก.พ. 2556 
2.4-5-3 เว็บไซต์คณะฯ 
ประชาสมัพันธ์เรื่องจรรยาบรรณ 
และจอ Digital Signage  
2.4-5-4 ภาพกิจกรรมด้านการ
ปลูกฝังจรรยาบรรณแก่บุคลากร  

  6 มีการประเมินผลความส าเรจ็
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน  

1. คณะฯ มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2556 มีอาจารย์ที่
ส าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก กลับมาปฏิบตัิ
หน้าท่ีจ านวน 2 คน และอาจารยบ์รรจุใหมจ่ านวน 7 
คน (วุฒิปริญญาเอก 6 คน ปริญญาตร ี1 คน) เพื่อ
ทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายรุาชการ/เกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนด รวมถึงอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น จ านวน 18 คน  2. บุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย ์และทุน
บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ หรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ส่วนใหญ่ได้ใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ให้ส าเร็จการศกึษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และภายหลังจากส าเร็จการศึกษา
เข้าปฏิบัติงานแล้ว ได้น าความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งได้มีการผลิตผลงานทางวิชาการในลักษณะของ
บทความงานวิชาการทั้งส่วนบุคคล และการวิจัยร่วมกับ
บุคคลอื่นทั้งภายในและนอกสถาบนั รวมทั้งมีการผลิต
ต ารา/หนังสือ เอกสารประกอบการสอน และบทความ
วิจัยซึ่งงานทางวิชาการเหล่านี ้สามารถน ามาเป็น
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงเป็นการเพิ่มขึ้นของผลงานทางวิชาการ/

2.4-6-1 สรุปรายชื่ออาจารย์
คณะฯ ผู้ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการในป ี2556 
2.4-6-2รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
วาระที่เกี่ยวข้อง 
2.4-6-3 รายงานการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 
29 ตุลาคม 2556 
2.4-6-4 รายงานการประชุม
หัวหน้างานของส านักงาน
เลขานุการ ครั้งท่ี 7/2556         
เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556  
2.4-6-5 รายงานการประชุม
หัวหน้างานของส านักงาน
เลขานุการ ครั้งท่ี 8/2556               
เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2556 
2.4-6-6 รายงานการประชุม
บุคลากร สล. ครั้งท่ี 1/2557  
เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2557  
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วิจัยแก่คณะฯ  ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ 3. ในส่วนของส านักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานกลางได้ประเมินผลความส าเร็จของการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรผา่นกระบวนการต่าง ๆ 
คือ การประเมินแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ 2556 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
บุคลากรใหไ้ด้ทักษะ ความรู ้และความช านาญเป็นไป
ตามสมรรถนะ ผ่านท่ีประชุมหัวหน้างานของส านักงาน
เลขานุการ ในการประชุม ครั้งท่ี 7/2556 เมื่อวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2556 และครั้งที ่8/2556 เมื่อวันท่ี 19 
มิถุนายน 2556 โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผน -รายงานสรุปการ
เข้าอบรมตามแผน IDPs ของบุคลากรในป ี2556 และ
การจัดท าแผน IDPs ในป ี2557 ในการประชุมบคุลากร 
สล. ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2557  

  7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  

1.คณะฯ ได้จดัท าแบบสอบถามเพือ่ทราบผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกอบรม ทราบข้อด ีข้อเสนอแนะ ที่ควร
ปรับปรุง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากร ทั้งในกระบวนการฝึกอบรม 
และการจัดฝึกอบรมในทุกโครงการที่คณะฯ จัดขึ้น  
2.ด้านการปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ 
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน  
คณะฯ จัดให้มีการจัดท าบันทึกฯ แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ แฝงในระเบียบวาระการ
ประชุมหัวข้อ ด้านบรหิารงาน/ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี
การประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและ
พิจารณาหารือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุก
เดือน 3.ด้านการน าผลประเมินไปปรับปรุงแผน  
รองคณบดฝี่ายบริหาร คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการสายสนับสนุน และผู้บริหารระดับคณะ
วิชา หน่วยงาน จะพิจารณาทบทวนผลประเมิน
ความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงแผน
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 4. ในการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ครั้งท่ี 2/2556  
เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2556 ได้น าผลสรุปข้อมลูด้านการ
บริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบและน าเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรปตีอ่ ๆ ไป   5.ในส่วน
ของส านักงานเลขานุการ ได้มีการติดตามผลการ
ฝึกอบรม และการน าข้อมูลการเขา้อบรมตามแผน IDPs 
ของบุคลากรขึ้นบนเว็บไซต ์สล. และด าเนินการ

2.4-7-1 สรุปแบบประเมินผล
หลักสตูรการฝึกอบรม 
2.4-7-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
วาระที่เกี่ยวข้อง 
2.4-7-3 รายงานการประชุมรอง
คณบด ีและคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ วาระที่เกีย่วข้อง 
2.4-7-4 รายงานการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะฯ ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันท่ี 
29 ตุลาคม 2556 
2.4-7-5 รายงานการประชุม
หัวหน้างาน สล.  ครั้งท่ี 
10/2556 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 
2556  
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ปรับปรุงแผน IDPs ในเดือนกันยายน 2556 รวมทั้ง
ปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินตดิตามผลการอบรม
ของบุคลากร ในการประชุม หัวหน้างานของ สล. ครั้งท่ี 
10/2556 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2556  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5   ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการจัดการหรือจัดบริการ
เพื่อให้นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่
สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

คณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการจัดการหรือจดับริการเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับนสิิต คือ มือถือ/แทปเล็ต = 10,761 
โน๊ตบุ๊ค =12,735 เครื่องพีซ ี=220 รวม 23,716 อีกทั้งมีการ
ให้บริการในห้องปฏิบัติการหรือหอ้งคอมพิวเตอร ์รวม = 749 
เครื่อง รวมให้บริการทั้งสิ้น = 24,465 เครื่อง ซึ่งคณะฯ มีค่า 
FTES (ไม่ปรับค่า) =4,480.63 จึงได้ค่า FTES ต่อเครื่อง = 
0.18  

2.5-1-1 ตารางแสดงการ
บริการอุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ให้กับนสิิต 
จ าแนกตามหน่วยงาน ปี
การศึกษา 2556  

  2 มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และมีการ

1.คณะฯ มีหน่วยงานท่ีให้บริการผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
ได้แก ่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร,์ ศูนย์การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง ห้องคอมพิวเตอร์คณะฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

2.5-2-1 เว็บไซต์ห้องสมุด 
ศูนย์ SLC และศูนย์
คอมพิวเตอร ์ 
2.5-2-2 โครงการฝึกอบรม
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  

วิศวกรรม  2.ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์มีการอบรม
คอมพิวเตอร์ให้กับนสิิตในทุกปีการศึกษาผ่านโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอรส์ าหรับนสิิต
ระดับปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

เพื่อเพ่ิมพูนทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอรส์ าหรับนสิิต
ระดับป.ตรี คณะวิศวฯ 

  3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจดัการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เนต็  

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริการทางด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมกับการเรยีนการสอนและการพัฒนานิสติ อย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไร้สายที่ครอบคลมุพื้นท่ีใช้งานได้
ไม่ต่ ากว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใช้สอยและสวนพักผ่อน
กิจกรรมของนิสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนท่ีรอบอาคารเรยีน
ต่างๆ ท าให้นิสิตและคณาจารย์มคีวามสะดวกในการใช้
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ไดส้ะดวก และมีการปรับปรุงความเร็ว
ของระบบให้มีความเร็วสูงขึ้นทันตอ่เทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ ผู้ใช้ Wifi จึงมีความสะดวกและคล่องตัวในการสืบค้น
ข้อมูลอย่างไมม่ีข้อจ ากัด  

2.5-3-1 การบริการดา้น
กายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรยีนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา  

  4 มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์การ
บริการอนามยัและการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดา้นอาหาร
และสนามกีฬา  

1.มีระบบอินเตอร์เนต็ระบบไรส้ายส าหรับให้บริการด้านงาน
ทะเบียนออนไลน ์ผ่านเครือข่ายระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์ และจัดเตรยีมเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วนท่ี
หน่วยทะเบียน ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง เพื่อ
อ านวยความสะดวกผ่านระบบสายLANได้เป็นทางเลือกอีกทาง
หนึ่ง  2.ในการบริการด้านอนามยัและการรักษาพยาบาล 
มหาวิทยาลยัไดจ้ัดให้มีห้องพยาบาลบริการนิสติที่เจ็บป่วยไม่
สบาย ที่สถานพยาบาล มก. ซึ่งหากมีเหตุฉุกเฉินหน่วย
ยานพาหนะ มีบริการรถจัดน าส่งได้อย่างรวดเร็ว  
3. ในการบริการด้านสนามกีฬา นิสิตสามารถใช้บริการจาก 
ส านักกีฬา ที่มีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอลและ อื่น ๆ ได ้
4. บริการห้องฟิตเนส เพื่อส่งเสริมให้นิสิต อาจารย ์และ
บุคลากรได้ออกก าลังกาย 5.มีการบริการรา้นอาหารให้กับ 
นิสิตทั้งในบริเวณคณะฯ และบรเิวณสวนพักผ่อนนสิิต  

2.5-4-1  การบริการด้าน
ทะเบียนนักศึกษาผา่น
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และบริการ
อื่นๆ  

  5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดั
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1. ในพื้นทีโ่ดยรอบคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการดูแลความ
ปลอดภัย ด้วยระบบจัดเวรยามร่วมกับระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 
(CCTV)  
2.ในตัวอาคาร และจะใช้การดูแลของแม่บ้านรักษาความ
สะอาดช่วยเสรมิกับระบบเวรยามและระบบโทรทัศน์วงจร
ปิด  ทั้งในด้านระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและ ประปา คณะฯ
จัดให้หน่วยอาคารสถานท่ีมีช่างช านาญการดูแล บ ารุงรักษาใน
เบื้องต้น และประสานกับหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง และ
การประปานครหลวง หากเกิดข้อขัดข้องเกินกว่าก าลังของ
คณะฯ ที่สามารถจะด าเนินการได ้ 
3. ระบบน้ าเสียในคณะฯ อาคารแต่ละหลังจะมีระบบบ าบัดน้ า

2.5-5-1  ด้านสาธณูปโภค
และการรักษาความ
ปลอดภัย  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เสียเบื้องต้นก่อนส่งน้ าเสยีไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียกลางของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์4.ในด้านความปลอดภัยจาก
อัคคีภัย อาคารรุ่นใหม่จะไดร้ับการออกแบบให้มีระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม ้ระบบดับเพลิงอัตโนมัตแิบบหัวกระจายน้ า เป็นหลัก 
ส าหรับอาคารรุ่นเก่าจะใช้ระบบถงัดับเพลิง และมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงอาคารเก่าให้มรีะบบดับเพลิงแบบอัตโนมตัิเพิ่มเติม 
โดยถือหลักปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร กระทรวงมหาดไทย  

  6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2 – 5 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5  

1.มก. ได้ด าเนินการประเมินผลการการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อ มก. คณะวิศวฯ มีค่าคะแนนข้อ 2= 4.12 ข้อ 3= 
3.97 ข้อ 4= 3.94 และข้อ 5 =4.12  รวม= 3.98  
2.คณะฯ ได้ม ีประเมินการให้บริการของส านักงานเลขานุการ
ในด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกมคี่าคะแนน= 4.00  
3.งานบริการการศึกษา ประเมินการให้บริการของห้องสมุด 
ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง และงานบริการวิชาการ มีค่า
คะแนน= 4.35  

2.5-6-1 รายงานผลความพึง
พอใจของนิสิตต่อ มก. 
ส าหรับคณะวิศวฯ ปี 2556 
2.5-6-2 สรุปผลการประเมิน 
สล. ปี 2556 
2.5-6-3 สรุปประเมินผลการ
ให้บริการงานบริการ
การศึกษา              ปี 
2556 

  7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

คณะฯ มีหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยที่เปดิสอน 
(ป.โท เฉพาะแผน ก และ ป.เอก) รวม 33หลักสตูร จาก
หลักสตูรทั้งหมด 53หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 62.26 
ประกอบด้วย หลักสตูรระดับ ป.โท แผน ก= 22 
หลักสตูร   ป.โท แผน ก/ข = 11  หลักสูตร และ ระดับ ป.
เอก = 11หลักสูตร  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑม์าตรฐานเพิ่มเตมิกลุ่ม ค1 และ ง)  

2.1-7-1 จ านวนหลักสูตรที่
เปิดสอน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 
2556 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกตุ : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 

ข้อ 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัทุก
หลักสตูร  

- มีการน าเว็บไซต์ระบบการประเมนิการเรียนการสอน
ระบบ มคอ.3 ระบบ มคอ.5 มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ไดแ้กก่รอกแบบมคอ.3 
www.eng.ku.ac.th/mko/login.php  
และกรอกแบบมคอ.5 ที ่http://theory.cpe. 
ku.ac.th/tqf5  ระบุอยู่ในประมวลการสอน (Course 
Syllabus) ของทุกรายวิชา แสดงอยู่ในหัวข้อวิธีสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยกตัวอย่างเช่น วิชาระดับ
ปริญญาตร ีวิชา01213316 จลนพลศาสตร ์ในการแปร
รูปวัสด ุส าหรับวิศวกรวัสด ุ3(3-0-6) ) ใน Course 
Syllabus ได้ระบุวิธีสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ไดแ้ก ่ การบรรยาย  ศึกษาค้นคว้าตนเอง/
กลุ่ม  และการท าการบ้าน วิชาระดบับัณฑิตศึกษา 
วิชา 01213597 สัมมนา 1 ใน Course Syllabus  
ได้ระบุวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ได้แก ่ การ
บรรยายโดยวิทยากร การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/กลุ่ม 
การวิเคราะห์วิจารณ์ การน าเสนอ    

2.6-1-1 เว็บไซต์ระบบการประเมิน
การเรียนการสอนระบบ มคอ.3 
ระบบ มคอ.5 มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญได้แก่กรอกแบบ มคอ.3 ที ่
www.eng.ku.ac.th/mko/ 
login.php และกรอกแบบ มคอ.5 
ทีh่ttp://theory. cpe.ku. 
ac.th/tqf5 ตัวอย่าง Couse 
Syllabus ของรายวิชาทีไ่ด้การ
จัดการ เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ  
2.6-1-2 วิชาระดับปริญญา
ตรี  ได้แก ่วิ
01213316 จลนพลศาสตร์ในการ
แปรรูปวัสดุ ส าหรับวิศวกรวัสด ุ
3(3-0-6)  
2.6-1-3 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ได้แก ่วิชา 01213597 สัมมนา 1 

  2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มี
รายละเอียดของรายวิชาและ
ของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

คณะฯ มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน          
ในแต่ละภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาของทุก
หลักสตูร  

2.6-2-1 ตัวอย่าง รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.4)  
2.6-2-2 รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์  ภาคสนาม 
(มคอ.6) รายวิชา 01200490 สห
กิจศึกษา 

  3 ทุกหลักสูตรมรีายวิชาที่ส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
และการใหผู้้เรียนได้เรียนรู้จาก

คณะฯไดม้ีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
รายวิชาของหลักสตูรคณะฯ ดังนี ้ในระดับปรญิญาตร ี
ได้แก ่Senior Project เช่น วิชา 01202499 โครงงาน

2.6-3-1 ตัวอย่าง Couse Syllabus 
ของวิชาทีส่่งเสริมทกัษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

การปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย  

วิศวกรรมเคม ีII 3(0-9-5)ที่เนื้อหาของรายวิชา คือ 
การท าให้เกิดผลโครงงานวิศวกรรมเคม ี การปฏิบัต ิ
การทดลอง การเตรยีมรายงานโครงงาน  การน าเสนอ
ผลงานปากเปล่า  ในระดับบัณฑิตศึกษาได้แกT่hesis 
เช่น  วิชา01202599 วิทยานิพนธ ์ 1-12  ที่เนื้อหา
ของรายวิชา  คือ  วิจัยในระดับปรญิญาโท  และเรยีบ
เรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ -  คณะฯได้มีการส่งเสริม
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองเช่นวชิา seminar   
ตัวอย่างเช่นวิชา 01202497  สัมมนา 1 ที่เนื้อหาของ
รายวิชา ได้แก ่การน าเสนอและอภิปราย หัวข้อท่ี
น่าสนใจทางวิศวกรรมเคมีในระดบัปริญญาตร ี 

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัยไดแ้ก่
วิชาระดับปริญญาตรีไดแ้ก ่
วิชา 01202499โครงงานวิศวกรรม
เคม ีII 3(0-9-5) 
2.6-3-2 วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
วิชา 01202599วิทยานพินธ ์ 1-12   
2.6-3-3 ตัวอย่างค าอธิบายรายวชิา
ของวิชาที่มกีารส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ไดแ้ก ่
01202497 สัมมนา 1  

  4 มีการให้ผูม้ีประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอนทุกหลักสูตร  

คณะฯมีการใหผู้้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตรเช่นวิชา 
01200421 การผลิตในองค์กรญี่ปุน่เป็นวิชาที่คณะฯ
ได้ร่วมมือกับ JODC ของประเทศญี่ปุ่นทาการเปดิสอน
ให้กับนิสิตคณะฯในระดับปริญญาตร ี 

2.6-4-1 Couse Syllabus การเปิด
สอนวิชา 01200421 การผลิตใน
องค์กรญี่ปุ่น  

  5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจาก
การวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน  

คณะฯมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ได้แก่ 
การการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มผีล
ต่อระดับผลการเรียนของนิสิตในวชิา 01200101  
การคิดเชิงนวัตกรรม 1(1-0-2)   

2.6-5-1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง 
“การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับผล
การเรียนของนิสิตในวิชา 
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 
1(1-0-2)” 

  6 มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจแตล่ะรายวิชาตอ้ง
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

คณะฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูผ้่านระบบการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตของทางมหาวิทยาลยัฯ ทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.6-6-1 ข้อมูลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต ภาคต้น 
2.6-6-2 ข้อมูลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต ภาคปลาย 

  7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู ้ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา  

คณะฯมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการ
สอนกลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผลการประเมินรายวชิา คือ มีการน า
ระบบการประเมินการเรียนการสอนระบบ มคอ.3 
ระบบ มคอ.5 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสาคัญ  

2.6-7-1 มีการพฒันาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา  

 

 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3612;&#3621;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3649;&#3618;&#3585;&#3605;&#3634;&#3617;&#3616;&#3634;&#3588;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634; &#3616;&#3634;&#3588;&#3605;&#3657;&#3609; 56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3612;&#3621;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3649;&#3618;&#3585;&#3605;&#3634;&#3617;&#3616;&#3634;&#3588;&#3623;&#3636;&#3594;&#3634; &#3616;&#3634;&#3588;&#3611;&#3621;&#3634;&#3618; 56.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/2.6-7-1.pdf
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 5 3.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 6 4.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 3 2.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

-มี มคอ.3 และ มคอ.4 ไม่ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน   
-ยังไม่ได้น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7   ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผ์ลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

  2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุม่ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการส ารวจคณุลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยส าหรับทุกหลักสตูรระดบั
ปริญญาตร ีทุกรอบระยะเวลา

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ไดป้ระกาศคณุลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค ์มก. (ฉบับแก้ไข) เพื่อให้เป็นที่
ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้สามารถไดบ้ัณฑิตที่มคีุณสมบตัิ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2.กองแผนงานได้
จัดท ารายงานวิจยัเรื่องคณุภาพบณัฑิตระดับปริญญาตรี

2.7-1-1 ประกาศเรื่อง
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์มก. (ฉบับแก้ไข) 
2.7-1-2 รายงานวิจัยเรื่อง
คุณภาพบณัฑิตระดับปรญิญา
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสตูร  

ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ์ประจ าป ี2556 โดยท า
การส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร(์ระดับปริญญาตร)ีโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) ในด้านต่างๆ ดังนี ้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมได ้4.15 คะแนน, ด้านความรูไ้ด ้3.80 
คะแนน, ด้านทักษะทางปัญญา ได้ 3.76 คะแนน, ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ได ้4.18 คะแนน, ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได ้3.90 และ
คะแนนเฉลีย่รวมของทุกด้านได ้3.98 คะแนน  

ตรีของหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
บางเขน ประจ าป ี2556 
  

  2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะ
อาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

1.คณะฯ มีการน าผลจากการส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม 
รวมถึงคุณลักษณะของบณัฑิตทีผู่้ใช้บัณฑิตพึงประสงค ์
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร 2.พร้อมกันนี้ได้มีการสอบถามไปยังองค์กร
ต่างๆ ที่มีต่อหลักสูตรที่มีการสอนระดับบณัฑติศึกษา  
3.จัดท าแบบประเมินหลักสตูรโดยอาจารย์ประจ าที่มตี่อ
หลักสตูร สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสหกรรม เพื่อ
น ามาปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 4.มีการวิพากษ์
หลักสตูรฯ เพื่อให้สามารถน ามาปรับปรุงตามผลการ
ประเมินและตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป  

2.7-2-1 ตัวอย่างวิจัยสถาบันใน
การปรับปรุงหลักสูตรไดแ้ก ่
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตทางอุตสาหกรรม 
(ภาคพิเศษ) 
2.7-2-2 แบบสอบถามองค์กร
ต่างๆ 
2.7-2-3 แบบประเมินหลักสูตร 
สาขาเทคโนฯ 
2.7-2-4 การวพิากษ์หลักสูตร 

  3 มีการส่งเสรมิสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑติ  

คณะฯ ไดม้ีแผนในการส่งเสริมทรพัยากรเพื่อรองรับการ
เรียนการสอน ดังนี ้1.มีศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม ห้อง
คอมพิวเตอร ์0401 และ 0313 เพื่อรองรับการเรยีนการ
สอนของนิสิตของนิสิต อย่างเพียงพอต่อการใช้งานของ
นิสิต 2.มีการจัดสรรทุนการศึกษา ระดับ คณะวิศวฯ 
จ านวน 611 คน เป็นเงิน 15,395,000 บาท พร้อมท้ังทุน
จากภายนอก  

2.7-3-1 แผน-ผลปฏบิัติการ
คณะฯ ด้านการสนับสนุนด้าน
การปรับปรุงสารสนเทศเพื่อ
การเรยีนการสอน และด้าน
การจัดสรรทุนการศึกษา  

  4 มีระบบและกลไกการส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบณัฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่าง
สถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

1.คณะฯ มีแผนงานด้านการวิจัยเพื่อเป็นเวทีส าหรับให้
นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 
ในระดับคณะ และสามารถเป็นตัวแทนส่งประกวดใน
ระดับทีสู่งขึ้น ซึ่งในป ี2556 มีนิสติไดร้ับรางวลัชมเชยใน
การประกวดโครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจงานวิจัย
นวัตกรรม และส่งผลงานเข้าประกวดการแข่งขันสมองกล
ฝังตัว ณ ม.นเรศวร 2. ภาควิชาวิศวกรรมวสัดสุ่งเสริมให้
นิสิตระดับปริญญาตรเีข้าประชุมเชิงวิชาการ ในการ
ประชุม 2014 Student Sympos on Packaging and 

2.7-4-1 แผน-ผลปฏิบัติการ ปี 
2556 ด้านส่งเสริมการวิจัย 
2.7-4-2 ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพแ์ละเผยแพร่ 
2.7-4-3 การน าเสนอผลงาน
ภาคโปสเตอรข์องนิสิตระดับ 
ป.ตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ
2.7-4-4 ผลงานตีพิมพ์ของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาที่น าเสนอ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
Materials Technology วันท่ี 26 มีนาคม 2557 ของ 
มก. ซึ่งน าเสนอในภาคโปสเตอร์ในหัวข้อ Preparation 
of Bio-degradable Polymer Hybrid Materials with 
Magnetic Property 3.ส่งเสริมให้นิสิตระดับบณัฑติ 
ศึกษาได้เดินทางไปน าเสนอผลงานและเข้าประชุมทาง
วิชาการกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

ในที่ประชุม  

  5 มีกิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษาท่ี
จัดโดยสถาบัน  

1.มีการจัดโครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมให้นิสิต 
(Intania Clear mind) เป็นประจ าทุกภาคการศึกษา 
โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิต 
การท างาน ตลอดจนมารยาทไทย 2.มีการจัดโครงการสืบ
สานอนุรักษเ์พลงไทยเดิม และนาฎศิลปไ์ทย เพื่อให้นิสิต
มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันกับภาควิชา  

2.7-5-1 การขออนุมัติและสรุป
โครงการ Intania Clear mind
ประจ าปีการศึกษา 2556 
2.7-5-2 โครงการสืบสาน
อนุรักษ์เพลงไทยเดิม 

  7 มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาใน
การจัดท าบทความจาก
วิทยานิพนธ์และมีการน าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดให้มีโครงการเพือ่พฒันา
ทักษะนิสิตในด้านการการวิจัย โดยได้จัดโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีสว่นร่วมระดับบัณฑิตศึกษา 
(ป.โท และ ป.เอก) ประจ าปีการศึกษา เพื่อแนะแนวการ
เรียนการสอน การพัฒนาผลงานทางวิชาการและตอ่ยอดสู่
งานวิจัยต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2556  

2.7-7-1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างมีสว่นร่วม
ระดับบัณฑิตศึกษา  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8   ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  

มีการต่อยอดจากการประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
เรื่องคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ข้อ 1 มีจิตส านึกดา้นคุณธรรมที่จ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิต และแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบัต ิได้แก ่การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสตัยส์ุจรติ การหลีกหนี
อบายมุข และการมีจติส านึกเพื่อสว่นรวมและสังคม  

2.8-1-1 ประกาศ มก. เรื่อง 
คุณลักษณะบณัฑติพึงประสงค ์
(ฉบับแก้ไข) 

  2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคณุธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไป
ยังผู้บริหาร คณาจารย ์
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน  

คณะฯ มีกิจกรรมการถา่ยทอดหรอืเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี ้1.  มีการประชาสัมพันธ์
ปิดประกาศตามบอร์ดตา่งๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์  
2. ส่งประกาศและประชาสัมพันธ ์ดังนี ้1) หัวหน้า
ภาควิชา 2) กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตทุกภาควิชา 3) 
นายกสโมสรนิสิต 3. น าประกาศขึน้เว็บไซตฝ์่าย
กิจการนิสติ เพื่อประชาสัมพันธ์ใหน้ิสิต อาจารย์และ
บุคลากรของคณะได้รับทราบ  

2.8-2-1 ภาพถ่ายบอร์ดต่าง ๆ 
2.8-2-2ประกาศหน้าเวบ็ไซต์
ฝ่ายกิจการนิสติ 
2.8-2-3 ส าเนาการแจ้ง
ภาควิชา กรรมการฝา่ยกิจการ
นิสิต  

  3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบตุัว
บ่งช้ีและเป้าหมายวัด
ความส าเร็จ  

คณะฯ มีการด าเนินการสรุปผลการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้นิสติ (Intania Clear mind) 
ทุกป ี 

2.8-3-1ประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์เรื่องรางวัล
และประกาศเกียรติคุณนิสิตที่มี
การแต่งกายและความประพฤติ
ดีเด่น 
2.8-3-2บันทึกข้อความการขอ
อนุมัติโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมให้นิสิต(Intania 
Clear mind) ประจ าปี
การศึกษา 2556 

  4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดใน
ข้อ 3 โดยมผีลการประเมิน
บรรลเุป้าหมายอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ของตัวบ่งช้ี  

กิจกรรม อบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้นิสิต (Intania 
Clear mind) ในปีท่ีผ่านมานั้นมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ 4.12 (เต็ม 5) มีผู้เข้าร่วม 206คน มีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายร้อยละ 83.98  

2.8-4-1สรุปผลการจัด
โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมให้นิสติ (Intania 
Clear mind) ประจ าปี
การศึกษา 2556  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาไดร้ับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคณุธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาต ิ 

คณะฯ มีนิสติที่ไดร้ับประกาศเกียรติคณุด้านคณุธรรม 
และจริยธรรม คือ นายสราวุฒิ  โททอง นิสิตภาควิชา
วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลด้านคณุธรรมและ
จริยธรรม ดังนี ้ได้รับเกยีรติบตัรเชิดชูเกียรติในฐานะที่
เป็นนักศึกษาท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมดเีด่นของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตบางเขน  จัดโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทยสมัยที ่35  

2.8-5-1 ใบประกาศเกียรติคณุ  

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5  ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

-มีโครงการส่งเสริมคณุธรรมที่รวมถึงด้านจรรยาบรรณวิศวกร  แต่การประเมินไม่ได้แสดงถึงความส าเร็จของการเสริมสร้างคณุธรรมในดา้นนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
หมำยเหตุ    -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1)  1,244 1,244 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  1,180 1,180 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)  

805 805 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  46 46 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา  53 53 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว  53  
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ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  146 146 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  1 1 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  3 3 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ=851/จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ =977) เท่ากับร้อยละ 87.10 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 
 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยันของคณะ 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 1,244 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 1180 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอสิระ) 805 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 46 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 53 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 146 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 

รำยกำรหลักฐำน 
สมศ 1.ตารางส ารวจบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2556 (รุ่นปีการศึกษา 2555) 

ข้อมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2557 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

80 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=757/จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ =916) เท่ากับร้อยละ 82.64 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เทา่กับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.132 

4.13 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

80 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=851/จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ =977) เทา่กับร้อยละ  87.10 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 

4.36 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

80 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ=851/จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ =977) เท่ากับร้อยละ 87.10 
เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 

4.36 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒   คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โทและเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ 
           แห่งชำต ิ

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
หมำยเหตุ   -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของ
สถำบัน 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  1,661 764 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  290 290 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ2 16.2)  11 11 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

1,065 246 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.02 4.02 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

90 90 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.13 4.13 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

6 6 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.19 4.19 

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  

4.05 4.05 
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 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้งที่มีตอ่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) = 4.050 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) = 4.020 246x4.02=988.92/ 90x4.13=371.7/6x4.19=25.14 รวม 1385.76/342=4.05 
รำยกำรหลักฐำน 
2-1  สรุปการประเมินคณุภาพบณัฑิตระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา

แห่งชาติ ประจ าปี 2556 
2-2  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อมหาบณัฑติของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ประจ าป ี2556 
2-3  ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อดุษฎีบณัฑติของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ประจ าป ี2556 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕)= 3.980 

3.98 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม ๕)  = 4.050 

4.05 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) = 4.050 

4.05 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓   ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน   ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
๐.๒๕ - มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๕๐ - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 
๐.๗๕ - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(proceedings) หรือมีการตีพมิพ์

ในวารสารวิชาการระดับชาต ิ
๑.๐๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 -   การเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเปน็ผลงานท่ีผ่านการกลั่นกรอง 
(Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
-   การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวชิาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการ

ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสรา้งสรรค ์ดังนี ้

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

 
  *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาดว้ย  
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปนิส์ สิงคโปร ์ไทย และเวียดนาม 
กำรเผยแพร่ในระดบัควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขนระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
กำรเผยแพร่ในระดบัภมูิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 
กำรเผยแพร่ในระดบันำนชำต ิเป็นการเผยแพร่ที่เปิดกวา้งส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
- (สบช. ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบก าหนดร้อยละ ๙๐ เท่ากับ ๕ คะแนน) 

หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
(สบช.)จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลกัสูตร    
(สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหสัเดียวกัน)    
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพมิพ์เผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ(proceedings)  

88 88 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ (proceedings) หรือมกีารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ  

48 72 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 14 15 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน)  391 391 

 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากบั 113.00/จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเทา่กับ 391) = ร้อยละ
28.900 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนัน้คะแนนเท่ากับ 5.000 
ผลกำรด ำเนินงำน  

 
รำยกำรหลักฐำน 

3-1 สรุปบทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของบัณฑิต ป. โท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปี พ.ศ. 
2556 

3-2  รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ฯ ป.โท ค่าคะแนน 0.5 
3-3 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ฯ ป.โท ค่าคะแนน 0.75 
3-4 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ฯ ป.โท ค่าคะแนน 1.00 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

28 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเท่ากับ 139.75/จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 423) = ร้อยละ33.038 เมื่อเทียบคา่
ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

28 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเท่ากับ 113.00/จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 391) = ร้อยละ28.900 เมื่อเทียบคา่
ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

28 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโทเท่ากับ 89.25/จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 391) = ร้อยละ22.826 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.565 

4.57 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - ข้อมูลจ านวนและประเภทผลงานจากรายการหลักฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔   ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
๐.๒๕ - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฎในฐานข้อมูล TCI  
๐.๕๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ -มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 

www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน ควอไทล์ที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

๑.๐๐ -  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ใน ควอไทล์ที ่๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสดุ ใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus  
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  - การส่งบทความเพื่อพิจารณาคดัเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบรูณ ์(Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพเ์ป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ 
ก าหนดระดับแหล่งเผยแพร่งานสรา้งสรรค ์ดังนี ้

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) ม ี๑๐ ประเทศ 
ได้แก ่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย และเวยีดนาม 
กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 
กำรเผยแพร่ในระดับนำนชำติ เป็นการเผยแพร่ที่เปดิกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  

- ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
- (สบช. ใช้บัญญัตไิตรยางค์เทียบก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน) 

หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำก
คณะ 

จ ำนวนยืนยนั
ของสถำบนั 

(สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทีส่อบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี    
(สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทัง้หมดในปีการศึกษาเดียวกัน  1,657 1,657 
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดับนานาชาต ิ
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้อง
ไม่นับซ้ ากับคา่น าหนักอ่ืนๆ)  

11 11 

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ)  

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สม
ศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวน
บทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะตอ้งไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

19 19 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือจังหวัด    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ    
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ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำก
คณะ 

จ ำนวนยืนยนั
ของสถำบนั 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน    
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ   
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน)  22 22 
 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากับ21.750/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =22) = ร้อยละ
98.864 เมือเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนัน้คะแนนเท่ากับ 5.000 
ผลกำรด ำเนินงำน  
ล ำดับ 

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำน ค่ำ   

น้ ำหนัก 
รวมทั้งสิ้น จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ์ 

จ ำนวน ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 

คก. คต. คม. ทน. ฟฟ. ยธ. สวล. อก. 

1 ประชุมวิชาการระดับชาต/ิการประชุมระดับนานาชาติ/
วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลTCI 

0.25 11 2.75 4       3     4 

2 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.5 0 0                 
3 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ

วารสารSJR อยู่ใน Q3 หรือ Q4  
1 0 0                 

4 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สม
ศ. 

1 0 0                 

5 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสารSJR อยู่ใน Q1 หรือ Q2 

1 0 0                 

6 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI / 
Scoupu 

1 19 19 8   4   1 1 1 4 

7 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.125 0 0                 
8 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0                 
9 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ 
0.5 0 0                 

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.75 0 0                 
11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1 0 0                 

รวม 30 21.75 12 0 4 0 4 1 1 8 

รำยกำรหลักฐำน 
4-1 สรุปบทความวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของบัณฑิต ป. เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่คณะวิศวกรรมศาสตร ์ปี พ.ศ. 2556 
4-2 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ฯ  ปี พ.ศ. 2556 ป.เอก 0.25 
4-3 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ฯ ปี พ.ศ. 2556 ป.เอก 1  
4-4 จ านวนบัณฑติจบ ระดับปรญิญาเอก ปีการศึกษา 2556 

 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/nisit_grad56%20(3)-.pdf
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

80 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเท่ากับ23.500/จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =16) = ร้อยละ146.875 เมือเทียบค่า
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

80 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเท่ากับ21.750/จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =22) = ร้อยละ98.864 เมือเทียบค่า
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

80 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอกเท่ากับ21.750/จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =22) = ร้อยละ98.864 เมือเทียบค่า
ร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑๔   กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    
เกณฑ์กำรพิจำรณำ            
ก ำหนดค่ำน้ ำหนกัระดับคุณภำพอำจำรย์ ดังนี ้

วุฒิกำรศึกษำ/ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย ์ ๐ ๒ ๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย ์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ์ ๖ ๘ ๑๐ 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
         ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้คา่ดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน  
         (สบช.  ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคณุภาพอาจารย์เป็น ๓.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน)  

หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  298.5 298.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า  8 8 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  29.5 29.5 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  71 71 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  14.5 14.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  82.5 82.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  21.5 21.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มวีุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  70 70 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรอืเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า    
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  1.5 1.5 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1635.000/จ านวนอาจารยป์ระจ า
ทั้งหมดเท่ากับ 298.500 ) เท่ากับ 5.477 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 4.564 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ล ำดับ ระยะเวลำกำร

ท ำงำน 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม(คน) 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
1 9 เดือน ขึ้นไป 2 0 0 0 2.0 19 13 21 0 53.0 68 81 69 1 219.0 89 94 90 1 274.0 
2 6-9 เดือน 0 0 0 0 0.0 3 1 1 0 5.0 4 1 0 1 6.0 7 2 1 1 11.0 
3 น้อยกว่า 6 เดือน 0 0 0 0 0.0 0 2 1 0 3.0 6 1 1 0 8.0 6 3 2 0 11.0 
4 รวมทั้งหมด 2 0 0 0 2.0 22 16 23 0 61.0 78 83 70 2 233.0 102 99 93 2 296.0 
5 ลาศึกษาต่อ  6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 0 0 0 0 0.0 15 1 0 0 16.0 
6 ลาเขียนต ารา/ลา

ฝึกอบรม 
0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 1 1 1 0 3.0 1 1 1 0 3.0 

7 รวมลำทุกประเภท 6 0 0 0 6.0 9 1 0 0 10.0 1 1 1 0 3.0 16 2 1 0 19.0 
8 รวมอำจำรยท์ั้งหมด  

(รวมลำ) 
8 0 0 0 8.0 31.0 17.0 23.0 0.0 71.0 79 84 71 2 236.0 118 101 94 2 315.0 

9 จ ำนวนอำจำรย ์ไม่
รวมลำ
(1)*1+(2)*0.5 

2 0 0 0 2.0 20.5 13.5 21.5 0 55.5 70 81.5 69 1.5 222.0 92.5 95.0 90.5 1.5 279.5 

10 จ ำนวนอำจำรย ์
รวมลำ  (9)+(7)  

8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 29.5 14.5 21.5 0.0 65.5 71.0 82.5 70.0 1.5 225.0 108.5 97.0 91.5 1.5 298.5 
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รำยกำรหลักฐำน   
15-1  จ านวนอาจารย ์ปี 2556 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.90 
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1608.500/จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 301.500 ) เท่ากับ 5.335 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพ
อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเทา่กับ 4.446 

4.45 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5.20 
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1635.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 298.500 ) เท่ากับ 5.477 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพ
อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 4.564 

4.56 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเปำ้หมำย 

5.20 
(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1635.000/จ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 298.500 ) เท่ากับ 5.477 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพ
อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 4.564 

4.56 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง :  

1. คณะฯ มีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. คณะฯ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่หลากหลาย  มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีวุฒปิริญญาเอกจ านวนมาก  อีกทั้งยังสามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนทัง้ภายในและ

ภายนอกได้เปน็จ านวนมาก  จึงน าไปสู่การก าหนดหัวข้อวิทยานพินธ์ที่หลากหลาย  และมีความพร้อมเร่ือง
งบประมาณในการท าวิจัยของนสิิต 

4. มีการให้ทุนการศึกษาจ านวนมาก 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

1. ท าความร่วมมือกับองค์กรหรือสมาคมผู้ประกอบการดา้นวิศวกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

จุดที่ควรพัฒนำ :  
1. คณาจารย์บางส่วนปรับตัวไม่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยทีี่ใช้สนับสนนุการสอน และพฤติกรรมของ

นิสิต ในยุค GenerationZ  
2. เพิ่มจ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศกึษาระดับปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  ซึ่งยังมีจ านวนน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ 
3. เพิ่มจ านวนบทความวิจัยระดบันานาชาติจากการน าผลงานวิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล 
4. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการส าเร็จศกึษา 
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนิสิตในยุค Generation Z และจิตวิทยาในการสอนสมัยใหม่ แก่

คณาจารย ์
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สรา้งกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
- 

 

องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนำนิสิตนักศึกษำ  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  

คณะฯ มีการจดับริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นิสิต ดังนี ้ 1.ให้ค าปรึกษานิสิตเบื้องต้นทาง
วิชาการโดยหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา แนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นิสิตโดยหน่วยกิจการนิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์  
2. แต่งตั้งอาจารย์ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสติทั้งทางด้าน
วิชาการและอื่น ๆ  3. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสติ 
เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสติในด้านกจิกรรมเสริมหลักสตูร 4. แต่งตั้ง
คณะกรรมการการฝึกงานนิสติและการพัฒนาโครงการสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาด้านการฝกึงาน เพื่อให้สามารถจบ
การศึกษาได้ตามหลักสูตรของคณะฯ ที่นิสิตทุกคนต้องผ่านการ
ฝึกงาน  5. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝา่ยวิชาการ และ
คณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบณัฑติศึกษา โดยใหม้ีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาดา้นวิชาการแก่นิสิตระดับปริญญา
ตร ีและระดับบัณฑิตศึกษา  

3.1-1-1.ตารางการจัดเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการให้การปรึกษาและรับค าร้อง
ต่าง ๆ หน้าเคาเตอร์ รวมท้ังรับติดต่อ
ในเวลาพักเท่ียงด้วย 
3.1-1-2ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.1-1-3ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝาย
กิจการนิสิต 
3.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสห
กิจศึกษา 
3.1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ  
3.1-1-6ค าสั่งแต่งตั่งคระกรรมการฝ่าย
วิจัยและบัณฑิตศึกษา  

  2 มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  

คณะฯ มีการจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสติ 
ดังนี ้ 1.บอร์ดปิดประกาศข่าวสารต่าง ๆทั่วบริเวณคณะฯ  
2.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเวบไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
www.eng.ku.ac.th  3. ประชาสมัพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซตฝ์่าย
กิจการนิสติ www.sa.eng.ku.ac.th  4. ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ด้านการฝึกงานผ่านเว็บไซต์การฝกึงานนิสิต 
ww.wt.eng.ku.ac.th  

3.1-2-1รูปภาพถ่ายบอร์ดต่าง ๆ 
3.1-2-2หน้าเว็บไซต์
www.eng.ku.ac.th 
3.1-2-3 หน้าเว็บไซต์ 
www.sa.eng.ku.ac.th 
3.1-2-4หน้าเว็บไซต์ 
www.wt.eng.ku.ac.th 
3.1-2-5ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

http://www.eng.ku.ac.th/
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

5. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายช่วงเวลา 12.00-13.00 น. จัด
โดยชุมนุมประชาสมัพันธ์  6.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านโครงการ
จุลสารจาวตาล จัดท าโดยสโมสรนสิิตคณะฯ 7. ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน ์www.facebook/pages/ 
internship-eng-ku ทั้งด้านกิจกรรม ทุนการศึกษา ฝึกงาน และ
เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

3.1-2-6 จุลสารจาวตาล 
3.1-2-7 หน้าเฟสบุ๊ค
www.facebook/pages/internship-
eng-ku  

  3 มีการจัดกจิกรรม
เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
นักศึกษา  

คณะฯ มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นิสิต ดังนี ้ 
1. จัดอบรมเพื่อเพ่ิมพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่
นิสิตระดับปริญญาตร ีภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  
2. มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพือ่เพิ่มพูนความรูส้ าหรับนสิิต
คณะวิศวฯ รุ่น 23 ประจ าปีการศกึษา 2556  
3. มีการสนับสนุนให้นิสติสมคัรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ภายในคณะฯ รุ่นที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2556 
4. โครงการวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่
ชนบท ครั้งท่ี 14  
5. จัดปฐมนิเทศให้นิสติที่จะเข้าฝกึงานภาคฤดูร้อน  
6. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) 
ให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 4 ทุกภาควิชา  
7. จัดโครงการวิศวกรยุคใหม่ให้กับนิสิตก่อนข้ึนช้ันปีท่ี2 ทุก
ภาควิชาฯ  

3.1-3-1 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เรื่องการรับสมัครเข้าเรียนโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนิสิตปริญญาตรี 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 
3.1-3-2โครงการอบรมภาษา อังกฤษ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ส าหรับนิสิตคณะวิศว
ฯ รุ่น 23 ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.1-3-3โครงการสนับสนุนให้นิสิตสมัคร
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ภายในคณะฯ รุ่นท่ี 1 ประจ าปี
การศึกษา 2556 
3.1-3-4สรุปประเมินวิศวดงตาลอาสา
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท 
ครั้งท่ี 14 
3.1-3-5หนังสือขออนุมัติจัดปฐมนิเทศ
นิสิตฝึกงาน 
3.1-3-6 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร 
(ปัจฉิมนิเทศ) 
3.1-3-7หนังสืออนุมัติและสรุปผลจัด
โครงการวิศวกรยุคใหม่  

  4 มีการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า  

คณะฯ มีการจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
ดังนี ้1.  มีการจดัส่งวารสารดงตาลสัมพันธ์โดยสมาคมนิสติเก่า
วิศวกรรมศาสตร์ให้กับศิษย์เก่าเพือ่ส่งข่าวสารต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ  2. มีการประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ฝ่ายกิจการ
นิสิต และคณะฯ 3. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซด ์
http://www.ku-alumni.org/  

3.1-4-1.วารสารดงตาลสัมพันธ์ 
3.1-4-2หน้าเว็บไซต์
www.eng.ku.ac.th 
3.1-4-3หน้าเว็บไซต์ http://www.ku-
alumni.org/  

  5 มีการจัดกจิกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า  

คณะฯ มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า ดังนี ้1.  มีการจัดงาน JOB FAIR โครงการสร้างงาน ดง
ตาล สานฝัน ทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ศิษยเ์ก่าที่
ต้องการหางานหรือเปลี่ยนงานใหม่ 2.  มีการจัดอบรม สัมมนา
วิชาการต่าง ๆ ให้แก่ศิษย์เก่า เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3G 
4G และ LTE (Long Term Evolution)  จัดโดยโครงการ

3.1-5-1หนังสือขออนุมัติและสรุป
โครงการสร้างงาน ดงตาล สานฝัน ครั้ง
ท่ี 11 
3.1-5-2บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติ
โครงการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ  3G 
4G และ LTE (Long Term 

javascript:void(0);/*1403868907732*/
javascript:void(0);/*1403868926186*/
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรับระบบฝังตัว คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2557 3.  มีการจัดสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง Rail Safety Seminar เพื่อให้ความรูด้้านเทคโนโลยรีะบบ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงจดัโดยคณะวศิวกรรม ศาสตร ์และโครงการ
เปิดสอนหลักสตูรปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2557 4. การสัมมนาวชิาการเรื่อง Low-Voltage 
Switchgear and Controlgear Assemblies IEC 61439 และ
มาตรฐานไฟฟ้า มอก. 11-2553  จัดโดยสมาคมนสิิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร ์มก. และสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวกรรมศาสตร ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มช. เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2557   

Evolution)   
3.1-5-3บันทึกข้อความ เครื่องขอความ
อนุเคราห์จัดงาน RailSafety Seminar 
3.1-5-4เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ
และใบสมัคร  

  6 มีผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 
– 3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5  

คณะฯ มีผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการในข้อ1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 ดังนี ้1)ประเมินความพึง
พอใจงานบริการการศึกษา=4.35  2)  ผลการประเมินโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนสิิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ ปี
การศึกษา 2556 ประเมินการสอนของอาจารย์ = 4.39 และ
ประเมินตนเอง = 4.51  3)  ผลการประเมินโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรูส้ าหรับนิสติคณะวิศวฯ รุ่นที ่23 
ประจ าป ี2556 ประเมินอาจารยผ์ูส้อน = 4.58 และประเมิน
ตนเอง =4.32  4) สรปุประเมินวิศวดงตาลอาสาพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท ครั้งท่ี 14 = 4.89  5) สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ) 10 ภาควิชา = 
4.40  

3.1-6-1สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจงานบริการการศึกษา 
3.1-6-2สรุปผลการประเมินโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวฯ ปีการศึกษา 
2556 
3.1-6-3.ผลการประเมินโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ส าหรับ
นิสิตคณะวิศวฯ รุ่นท่ี 23 ประจ าปี 
2556 
3.1-6-4สรุปประเมินวิศวดงตาลอาสา
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท 
ครั้งท่ี 14 
3.1-6-5สรุปโครงการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นวิศวกร (ปัจฉิมนิเทศ)  

  7 มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการ
จัดบริการที่สนอง
ความต้องการของ
นักศึกษา  

คณะฯ มีการน าผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบรกิารที่สนองความต้องการของ
นิสิต หลังจากสรุปผลการประเมินและมีข้อเสนอแนะคือ 
เจ้าหน้าท่ีควรมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในการรับตดิต่อ  จึงมีการ
ปรับปรุงโดยวางแผนและจดัส่งเจา้หน้าท่ีเข้าอบรม ในหัวข้อท่ี
เกี่ยวกับการบริการอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดา้นจติวิทยาการศึกษาและการแนะ
แนว  เพื่อให้การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นิสิต เพื่อใหม้ีความประทับใจแก่ผู้ที่เข้ามาตดิต่อ
และมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  

3.1-7-1แผนพัฒนาบุคลากรอบรม
ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.1-7-2หนังสืออนุมัติการศึกษาต่อของ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   ระบบและกลไกกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

ผลกำรประเมนิตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 สถาบันจัดท าแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน  

คณะฯ จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสรมิ
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมีการจัดท าแผนการด าเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสตูรประจ าป ี ทั้งในส่วนของสโมสร
นิสิตและภาควิชา ชุมนุม  กลุ่มตาง ๆ และคณะฯ            
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนนุการจัดกิจกรรม
ของนิสิตครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมอย่าง
เหมาะสมโดยมคีณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสติเป็นผู้
พิจารณาและให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดกิจกรรม โดย
มีโครงการที่จดักิจกรรม ดังนี ้1) โครงการก้าวแรกสู่
บัณฑิตยุคใหม่ให้แก่นิสติใหม่ชั้นปทีี่ 1  โครงการ
วิศวกรยุคใหม่ให้แก่นสิิตชั้นปีที ่2 2) โครงการ
ปฐมนิเทศนิสติฝึกงานให้แก่นิสติชั้นปีที่ 3  3)โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
วิศวกร ให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 4  
 

3.2-1-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอ
เชิญประชุมโครงการก้าวแรกสู่
บัณฑิตยุคใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2556 
3.2-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอ
ข้อมูลการจัดโครงการวิศวกรยุคใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.2-1-3 สรุปโครงการวิศวกรยุคใหม่
ให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 2 
3.2-1-4 สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิต
ฝึกงานให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 3 
3.2-1-5 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศ 
และโครงการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นวิศวกรให้แก่นิสิตชั้นปีท่ี 4  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา  

มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นิสติเช่น โครงการสมัมนาสโมสรนสิิตและ
ผู้น ากิจกรรม โดยมีการอบรบเสรมิสร้างทักษะการ
ท างานเป็นทีม รวมถึงการท างานโดยใช้หลักประกัน
คุณภาพ และ  PDCA ในการจัดกจิกรรมต่างๆของนิสิต  

3.2-2-1สรุปผลโครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตและผู้น ากิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2556  

  3 มีการส่งเสรมิให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมทีด่ าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทส าหรับระดับปรญิญา
ตร ีและอย่างน้อย 2 ประเภท
ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี ้
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

คณะฯ มีการส่งเสริมให้นสิิตน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยนสิิต 
ดังนี ้ระดับปริญญำตรี(อย่ำงน้อย 5 ประเภท) 
1. กิจกรรมด้ำนวิชำกำร เช่น โครงการค่ายดงตาล
แคมป์ครั้งที ่9  โครงการพี่สอนน้อง ครั้งท่ี 7  
โครงการวิศวสัญจร ครั้งท่ี 21 โครงการสอนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคต้น/ภาคปลาย และ
โครงการค่ายเยาวชนวัสด ุ  
2. กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น 
โครงการวิ่งประเพณ ี โครงการกีฬา 3 เส้า จุฬา 
ธรรมศาสตร ์เกษตรศาสตร ์ โครงการสานสัมพันธ์
วิศวกรรมเกษตร (5วิทยาเขต)  โครงการทรัพย์น้ า
สัมพันธ์  โครงการกีฬาโยธา ครั้งท่ี 5 และโครงการ
กีฬาภายในคอมพิวเตอร ์ 
3. กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์เช่น โครงการ B.E.E
แคมป ์ปันความรูสู้่น้อง โครงการศึกษาธรรมมะและ
ปลูกป่าทดแทน ณ ป่าภูหลงฯ  
4. กิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ WE’US 
2013  โครงการค่ายพัฒนาการเรยีนรู้และแนะแนว
การศึกษาครั้งท่ี 5  และโครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาต ิ 
5. กิจกรรมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม เช่น  
โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่นิสิต (Intania 
Clear Mind)  และโครงการปฏิบตัิธรรม ทัศนศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม  
6. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น  
โครงการวันไหว้ครู โครงการทัศนศึกษาโบราณสถาน
ทางประวัติศาสตรไ์ทย โครงการไหว้พระเสริมสิรมิงคล  
และโครงการค่ายพุทธอาสา   
ระดับบัณฑิตศึกษำ(อย่ำงน้อย 2 ประเภท)  
1.กิจกรรมด้ำนวิชำกำร  โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างมสี่วนร่วมระดบับัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2556  โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรยีนการสอนด้านอุตสาหการ ประจ าป ี
2557 (วันท่ี 24 มีนาคม 2557)  และโครงการสัมนา
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้า
พลังน้ า โดย นิสิต ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัยรุ่นที ่13  
2.กิจกรรมด้ำนส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรม  

3.2-3-1บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2556 
3.2-3-2บันทึกข้อความ เร่ือง ขออนุมัติ
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตและผู้น า
กิจกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2556 
1.กิจกรรด้ำนวิชำกำร 
3.2-3-3-สรุปโครงการค่ายดงตาลแคมป์
ครั้งที่ 9 
3.2-3-4สรุปโครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 7 
3.2-3-5สรุปโครงการวิศวสัญจร ครั้งที่ 
21 
3.2-3-6-สรุปโครงการสอนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาคต้น/ปลาย 
3.2-3-7สรปุโครงการค่ายเยาวชนวัสด\ุ 
ครั้งที่ 10  
2.กีฬำหรือกำรส่งเสรมิสุขภำพ 
3.2-3-8 สรุปโครงการวิ่งประเพณี 
3.2-3-9โครงการกีฬา 3 เส้า จุฬา 
ธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ 
3.2-3-10สรุปโครงการสานสัมพันธ์ 
วิศวกรรมเกษตร (5 วิทยาเขต) 
3.2-3-11สรุปโครงการทรัพย์น้ าสัมพันธ ์
3.2-3-12สรปุโครงการกีฬาโยธา ครั้งที่ 
5 
3.2-3-13สรุปโครงการกีฬาภายใน
คอมพิวเตอร์ 
3.กิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์ 
3.2-3-14สรุปโครงการB.E.Eแคมป์ ปัน
ความรู้สู่น้อง 
3.2-3-15สรุปโครงการศึกษาธรรมมะ
และปลูกปา่ทดแทน ณ ป่าภหูลงฯ 
4.กิจกรรมรักษำสิ่งแวดล้อม 
3.2-3-16สรุปโครงการWE’US 2013 
3.2-3-17สรุปโครงการค่ายพัฒนาการ
เรียนรู้และแนะแนวการศึกษาครั้งที่5  
3.2-3-18สรุปโครงการค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติ 
5. กิจกรรมสร้ำงคณุธรรมและ
จริยธรรม 
3.2-3-19สรุปโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นิสิต ( Intania Clear 
Mind) 
3.2-3-20สรุปโครงการปฏิบัติธรรม ทัศน
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

-โครงการสบืสานอนรุักษเพลงไทยเดิม จัดโดยภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี 

ศึกษาศิลปวัฒนธรรม 
6.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3.2-3-21สรุปโครงการวันไหว้ครู 
3.2-3-22สรุปโครงการทัศนศึกษา
โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ไทย 
3.2-3-23สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ไหว้พระเสริมสิริมงคล 
3.2-3-24สรุปโครงการค่ายพุทธอาสา 
ระดับบัณฑิต  
3.2-3-25 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมีส่วนรว่มระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 
3.2-3-26 เรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนด้านอุตสาหการ 
3.2-3-27 โครงการบริหารจัดการดา้น
ความปลอดภยัของโรงไฟฟ้าพลังน้ า 
3.2-3-28 โครงการสืบสานอนุรักษ์เพลง
ไทยเดิม 

  4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้างเครือข่ายพัฒนาคณุภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  

คณะฯ มีการสนับสนุนให้นสิิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลยัและมีกิจกรรมร่วมกนั ดังนี ้1.จัดประชุม 
สนวท.(31 สถาบัน) 2. กีฬา 3 เสา้ (เกษตร จุฬา 
ธรรมศาสตร)์ 3. กีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งท่ี 14 
(วิศวกรรมเคมีทุกสถาบันท่ัวประเทศ)  

3.2-4-1.สรุปการจัดประชุม สนวท. 
3.2-4-2สรุปกีฬา 3 เส้า  
3.2-4-3 รายละเอียดโครงการกีฬา
วิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งท่ี 14 

  5 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

คณะฯ มีกระบวนการตดิตามและประเมินผลทุก
โครงการ ทั้งที่จัดโดยคณะฯ ภาควชิา และสโมสรนิสติ 
ทุกสิ้นปีการศึกษา โดยหน่วยกิจการนิสิต  มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามแบบสรุปการจดัโครงการและการ
ประเมินผลการจดักิจกรรมโดยมีการประเมินผล
โครงการตามวัตถุประสงค์ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
งบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ จากภาควิชา/ชุมนุมภาควิชา กลุ่มต่าง ๆ 
ส าหรับสโมสรนิสิตก าหนดใหส้่งสรุปผลการจดั
โครงการพร้อมเบิกค่าใช้จ่ายหลังจากจัดโครงการนั้น ๆ 
ไม่เกิน 1 เดือน โดยเกณฑ์การประเมินไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเตม็ 5 ทุกโครงการ  

3.2-5-1บันทึกข้อความ ขอสรุปผล
การจัดโครงการจากภาควิชา 

  6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา  

คณะฯ ไดด้ าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปี
การศึกษา 2555 และได้เสนอแนะให้คณะฯ 
ด าเนินการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้ด าเนนิการขออนุมัติการ
จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ส าหรับนสิิตรุ่นที ่1 โดยการจัดสอบ TOEIC เพื่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 จ านวนนิสิตเข้ารับ

3.2-6-1โครงการสนับสนุนการสมัคร
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ ส าหรับนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

การอบรม  30 คน และมสีรุปการประเมินผลการสอน
ของอาจารย์มีค่าเฉลี่ย 4.07 และนิสิตประเมินตนเองมี
ค่าเฉลี่ย 3.92  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 4 3.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  
  

-ไม่ไดป้ระเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนฯ (ข้อ5) 
-ไม่มีผลการประเมินความส าเร็จจากข้อ5ไปใช้ในการปรับปรุง  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.3   ระบบกำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรระดับปริญญำตรี (มก.) 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ  

1. คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์โดยมีคณบดีเป็นประธาน รองคณบด ี
ทุกฝ่าย และหัวหน้าภาคทุกภาควชิาเป็นกรรมการ หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการเป็นเลขานุการ และก าหนดให้มีอาจารย์
ที่ปรึกษาส่วนกลาง ส าหรับนสิิตทีย่ังไม่มตี้นสังกัดสาขาวิชา 
เพื่อประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับ
ระเบียบหลักเกณฑ์การแยกสังกัดสาขาวิชา  ตลอดจนระบบ
ใบค าร้องของนิสิต 2. จัดให้มีโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่
ปรึกษาข้ึน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาและนสิิต สามารถก าหนดวัน เวลาทีส่ะดวก

3.3.3-1-1ประกาศคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตระดับปรญิญาตรสีังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ประกาศ ณ 
วันท่ี 12 เมษายน 2555 
3.3.3-1-2 บันทึกข้อความ ขอ
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษานสิิต 



-75- 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ได้ตามความเหมาะสม โดยคณะฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เบิกเงินค่าอาหารวา่ง     

  2 มีการจัดเตรียมข้อมลู
ด้านต่างๆ และ
เครื่องมือท่ีใช้ในการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษา  

1. จัดท าหนังสือคู่มืออาจารย์ที่ปรกึษา 2.น าไฟล์ข้อมูลคูม่ือ
อาจารย์ที่ปรึกษาข้ึนเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนิสติคณะฯ                   
3. เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบ
ผู้ปกครองนิสติ  

3.3.3-2-1หนังสือคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
3.3.3-2-2ไฟล์ข้อมูลเว็บไซต ์
www.sa.eng.ku.ac.th 
3.3.3-2-3 เอกสารประกอบการ
ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาในวันพบ
ผู้ปกครองนิสติ 

  3 มีการประชุม
คณะกรรมการการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
ระดับคณะ เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสติ อย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง  

1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร ์
ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556ระเบียบ
วาระที ่4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1.2 แนวทางการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา  2. การประชุมอาจารย์ประจ าภาคต้นและ
ภาคปลาย รวมทั้งการจดัสมัมนาอาจารย-์บุคลากรประจ า
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

3.3.3-3-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ครั้งท่ี 1/2556 
3.3.3-3-2 รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าภาคต้น 
3.3.3-3-3 รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าภาคปลาย  

  4 มีการประเมินผล
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการและการ
ด าเนินงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกป ี 

1. ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัย และน าข้อเสนอแนะของ
นิสิตที่ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน มาปรับปรุงต่อไป  
2. ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในวันประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
และผูป้กครองนิสติ  

3.3.3-4-1สรุปแบบประเมิน
อาจารย์จากระบบอาจารย ์มก. 
3.3.3-4-2สรุปผลการประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
นิสิต 
3.3.3-4-3 สรุปประเมินอาจารย์ที่
ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิต 

  5 มีการน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง
ระบบการใหค้ าปรึกษา
วิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

1. น าสรุปผลการประเมิน จากผู้ปกครองนิสิตและอาจารย์ที่
ปรึกษา  มอบประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะฯ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของ มก. เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะฯ ต่อไป  2. หลังจากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาของ มก. ได้พิจารณาตามข้อเสนอของ
คณะฯ และได้น าข้อเสนอของคณะฯ ไปปรับปรุงในระบบ
สารสนเทศนิสติในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน ์โดยให้
ผู้ปกครองสามารถ login เข้าไปดรูายงานผลคะแนนของ
นิสิต  โดยใช้รหัสเลขประจ าตัวประชาชน และวัน เดือน ปี
เกิดของนิสิต จึงถือได้ว่าเป็นการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้นและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครองนิสติด้วย  

3.3.3-5-1สรุปผลการประชุม
อาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองน
สิต 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

- - - - 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 3 
จุดแข็ง :  

1. คณะฯ มีการวางแผนการด าเนนิงานในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานสิิตในหลากหลายดา้นตลอดปีการศึกษา  และ
กิจกรรมที่จัดโดยนิสิตเปน็ไปตามหลักการประกันคุณภาพ 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตร ีและ 2 ประเภท
ส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 

2. คณะฯมีนิสิตจ านวนมาก ส่งผลให้สามารถด าเนนิการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลาย และได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากนิสิต 

3. คณะฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนิสิตในการประสานงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
และงานอื่น ๆ ของคณะฯ   

4. คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานิสิตทุกปีการศึกษา 
และมีการจัดสรรเพิ่มข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์ูงสดุ  

แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  
1. เพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมโดยการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนนิกิจกรรมของนิสิต ซึ่ง

ได้ด าเนนิการแล้วและจะด าเนนิการอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มงวดมากข้ึน 
2. จัดให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตและประธานชุมนุมนิสิตตา่ง ๆ ศึกษาดูงานจากสถาบนัอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการเปิดโลก

ทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรม 
3. พิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุัน  

จุดที่ควรพัฒนำ :  
1. ขอความร่วมมือให้แต่ละภาควิชาพิจารณาการจัดกิจกรรมส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
2. พิจารณาเพิ่มกิจกรรมที่จัดร่วมกันศิษย์เก่า และ/หรือ เพื่อศิษย์เก่า 
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ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
1. คณะฯ ควรพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที ่ให้เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น 
2. คณะฯ ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตและบุคลากรทราบ นอกจากทางบอร์ด

ประชาสัมพนัธ์แล้ว ควรแจ้งทาง E-mail SMS สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อมัลติมีเดียอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้ทราบได้
อย่างทั่วถึง 

3. ภาควิชาควรเพิ่มกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพทัง้ 5 ประเภท 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   

นอกเหนือจากทักษะทางวชิาการที่ได้เรียนรู้จากชัน้เรียน คณะฯมีการเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะ
การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมหลากหลายประเภทที่คณะฯสนับสนนุงบประมาณจัดอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้นสิิตได้มโีอกาสเปิด
โลกทัศน ์มีมุมมองการใช้ชีวิตทีก่ว้างขึ้น เป็นนิสิตที่มีคุณสมบัตทิี่ดีทั้งวิชาชพี วิชาการ และวิชาชีวิต 
 

องค์ประกอบที่ 4  กำรวิจัย  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ  

2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 
ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 หรือ 
3 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ 6 หรือ 
7 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด  

1. มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเน่ือง โดยมีระบบการ
บริหารและสนับสนุนงานวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และคณะกรรมการอกีจ านวน 3 ชุดในการ
ก ากับดูแลงานด้านวิจัย บัณฑิตศึกษา และ พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน
จ านวน 3 หน่วยงาน เช่น งานบริการวิชาการและวิจัย 
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ 2. มีกระบวนการจัดสรร

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม และค าสั่ง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
4.1-1-2 ระเบียบการสนับสนุนเงิน
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1-1-3 ระเบียบการสนับสนุน
เงินทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
งบประมาณการท าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และสาย
สนับสนุนภายใต้หลักเกณฑแ์ละระเบียบของคณะฯ  
3. มีกระบวนการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ส่งเสริมการ
ตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ วารสารวิชาการ และการ
ประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบทีก่ าหนดตามมาตรฐานของ สกอ.  
และสมศ. 4. มีการสนับสนุนทุนให้นิสิตไปท าวิจัย 
วิทยานพินธ ์โครงงานวิศวกรรม ณ ต่างประเทศ ในระดับ
ปริญญาตร ีโท และเอก  5. มีการสนับสนุนให้นิสิตพัฒนา
ผลงานต่อยอดผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในวงเงินไม่
เกิน 20,000 บาทต่อโครงการ  6. มีการสนับสนุนการ
จัดท าโครงงานวิศวกรรม Senior Project ของนิสิตชั่นปีที ่
4 ในวงเงิน 2,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา ตามกรอบ
ระเบียบกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  7.  มีการ
สนับสนุนสร้างกลุ่มวิจัยในวงเงิน 4,000,000 บาท 
ทุกภาควิชาฯ  

4.1-1-4 หลักเกณฑ์การให้ทุนนิสติ
ไปท าวิจัย วิทยานิพนธ ์โครงงาน
วิศวกรรม ณ ต่างประเทศ 
4.1-1-5 ระเบียบว่าด้วยการ
สนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทาง
ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษชาวต่างประเทศ 
4.1-1-6 ระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
หน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
4.1-1-7 แนวปฏิบัติการด าเนินการ
กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์

  2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน  

1. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์ทางด้านวิชาการและการเรียนการสอนจ านวน 
113 เรื่อง   2. เข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ประจ าปี 2556  

4.1-2-1 ฐานข้อมูลจาก สวพ.มก. 
http//:research.rdi.ku.ac.th.kur3/l
ogin.aspx?menu=24 
4.1-2-2 ฐานข้อมูลการประชุมวิชาการ 
มก. สูจิบัตรประกอบการประชุม
วิชาการ มก. ครั้งท่ี 52 
http://annualconference.ku.ac.th
/annual52/Poster_new.pdf  

  3 มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า  

1. มีการจัดสัมมนาอาจารย์ประจ าปีเพื่อให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  2. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
นักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3.  มีการจัดอบรมสร้างเครือข่าย
ด้านการวิจัยเพื่อสรา้งความรู้ความเข้าใจในการส่งผล
งานวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ  

4.1-3-1  โครงการสัมมนาอาจารย์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ประจ าปี 
4.1-3-2  ฐานข้อมูลการเผยแพร่
จรรยาบรรณนักวิจัยของคณะฯ และ 
มก.http://www.eng.ku.ac.th/?pag
e_id=2 www2.rdi.ku.ac.th/ 
neweb/?=4734 
4.1-3-3 เอกสารสรุปหัวข้อการอบรม
เชิงปฏิบัติการ Work Shop 
Manuscript Writing  

  4 มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 

1. จัดสรรทุนวิจัย ส าหรับอาจารย ์นักวิจัย จ านวน 11 
โครงการเป็นเงิน 774,000 บาท  2. จัดสรรทุน
สนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 286 เรื่องเป็นเงิน 
2,977,000 บาท  3. จัดสรรทุนสรา้งกลุ่มวิจัยใน
สาขาวิชาต่างๆ จ านวน 10 กลุ่ม งบประมาณจาก
มหาวิทยาลยั 5,000,000 บาทและคณะฯ จ านวน 

4.1-4-1  สรุปจ านวนโครงการและ
งบประมาณหน่วยงานภายใน 
4.1-4-2  สรุปจ านวนเงินที่สนับสนนุ
ผลงานตีพิมพ ์
4.1-4-3  สรุปการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่มวิจัย 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656; 4.1-1-4.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
4,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท  
4. จัดสรรสร้างผลงานนวัตกรรมส าหรับนิสติชั้นปีที่ 4 
จ านวน 17 โครงการเป็นเงิน 328,000 บาท  
5. จัดสรรงบประมาณเข้าร่วมกับหน่วยงานภายใน มก.
เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมใหมเ่ปน็เงิน 4,000,000 บาท  

4.1-4-4  สรุปการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนในโครงการนวัตกรรมของ
นิสิตช้ันปีท่ี 4 
4.1-4-5 สรุปการจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่
ร่วมกับหน่วยงานภายใน มก.  

  5 มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์ามอัตลักษณ์
ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนนุการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการทีส่่งเสริม
งานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตกุะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 
 

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัย เพือสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจยัส าหรับอาจารย์นสิติ ดังนี ้1.ศูนย์
คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 2. ศูนย์พัฒนาระบบคณุภาพ   
3. ศูนย์ศึกษาการจัดการบ ารุงรักษา 4. ศูนย์วิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน 5. ศูนย์วิจัยฝึกอบรม
การจัดการทรัพยากรและระบบภมูิสารสนเทศ  6. ศูนย์
เทคโนโลยีความปลอดภัยส าหรับอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม 7. ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรม
อัตโนมัต ิ8.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝัง
ตัวเพื่อการเกษตร 9. ศูนย์นวตักรรมวัสด ุ10. ศูนย์นิติ
สารสนเทศ 11. ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการบริหารจดัการภัยพิบัต ิ12. ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก 13. ศูนย์การจัดการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 14. ศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ 15.  ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางยานยนต์พลังานทางเลอืก 16.  ศูนย์ค้นคว้า
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลติทางอุตสาหกรรม           
17. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พมิพ์ยาง 18.  สถานีรับ
สัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ ์19.  สถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย 20. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     พร้อมกันนีค้ณะฯ มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ดังนี ้ 1. หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาวิชาการ (ห้องสมุด) เป็นหนว่ยงานท่ีรวบรวมคลัง
ความรู ้เช่น วิทยานิพนธ์ โครงงานวิศวกรรมสาขาวิชา 
และ ศูนย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning 
Center) เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถสืบค้นข้อมูลด้าน
การวิจัยและผลงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองโดยใช้ระบบ
สารสนเทศของคณะฯ และใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้แก ่
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรคข์องสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) และฐานข้อมูลส านักหอสมดุ 
มก. เพื่อส่งเสริมอาจารย ์นักวิจัย นิสิต ให้สืบค้นข้อมูล  
งานวิจัยได้อย่างกว้างขวาง  2. คณะฯ มีห้องแหล่ง
เรียนรู้ทางวิศวกรรม เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยของ

4.1-5-1  แผนภูมิโครงสรา้งการ
บริหารงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
4.1-5-2  การเผยแพร ่และการ
ให้บริการของศูนย์ต่าง ๆ ของคณะฯ 
ทางเว็บไซด์คณะฯ 
www.eng.ku.ac.th 
4.1-5-3  ประกาศ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์การจัดตั้ง
ศูนย์ต่าง ๆ 
4.1-5-4  การประชาสมัพันธ์ห้องสมุด
และห้องแหล่งเรียนรู ้
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
อาจารย์และนิสติและเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่สูส่าธารณชนและชุมชนโดยการ
จัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
สถาบัน  

  6 มีการตดิตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น  

1. มีการติดตามผลส าเร็จของการด าเนินโครงการวิจัยที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ โดยติดตามความก้าวหน้า
ของการท าวิจัยจนถึงได้รับรายงานวิจัยและเป็นองค์
ความรู้ของคณะฯ  2. มีการประเมินรายงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมรีายชี่อผู้คณุวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  
3. มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการให้ทุนวิจัยแก่
อาจารย ์นักวิจัย เพื่อเพ่ิมศักยภาพของการให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยของคณะฯ และรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานด้านวิจยั
และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการให้ทุนวิจัย
ของคณะฯ ในระดับต่างๆ  4. มีการประเมินความพึง
พอใจในทุกรูปแบบ อาทิ ประเมินผู้เชี่ยวชาญชาว
ต่างประเทศในการตรวจผลงานเพือ่ตีพิมพ์ในระดับ 
ต่างๆ ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่ระบบการส่งและ
ตอบรับบทความวิชาการฯ และประเมินผลการสัมมนา
ต่าง ๆ  5.  มีการประเมินและน าผลการประเมินมาเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงวารสารวิชาการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง  

4.1-6-1  ติดตามรายงานการวิจยัคา้ง
ส่งเมื่อครบระยะเวลาในการท าวิจยั 
4.1-6-2  ประเมินรายงานวิจัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในสาขา 
4.1-6-3  สรุปผลการประเมินผล
สัมฤทธ์ิการให้ทุนวิจัย 
4.1-6-4  สรุปการประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้ง
ภาษาต่างประเทศ และประเมินผล
การสัมมนาต่างๆ  
4.1-6-5 แบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อระบบส่งและตอบรับบทความ
วิชาการออนไลน ์งานบริการและ
วิจัย  

  7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของสถาบัน  

1. มีการน าผลการด าเนินการของโครงการเพื่อจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ และน ามาปรับปรุง
การด าเนินโครงการ 2.  มีการน าผลสรุปจากการ
ประชุมสมัมนาบุคลากรประจ าปีท่ีเกี่ยวข้องมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี 

4.1-7-1  แผนบริหารความเสี่ยงคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
4.1-7-2 สรุปผลการสัมมนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656; 4.1-7-1.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3605;&#3633;&#3623;&#3610;&#3656;&#3591;&#3594;&#3637;&#3657;&#3607;&#3637;&#3656; 4.1-7-2.pdf
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    
1.  เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ  4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

2.  เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการ 4 หรือ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์ทั่วไป  

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ ตาม
เกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

1. มีการแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI ให้กับอาจารย ์และนักวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 2. สนับสนุนงบประมาณให้เข้าร่วมการประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ3. คณะฯสนับสนุนงบประมาณ
จ้างผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบภาษาอังกฤษของ
บทความวิจัยที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
4. สนับสนุนงบประมาณในการตพีิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบทุนรางวัลตีพิมพ์ผลงานฯ  

4.2-1-1  เอกสารแจ้งผลการประเมิน
ในวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย
http://www.kmutt.ac.th/jif/publi
c_html/Evaluation/Evaluation_5
6.html 
4.2-1-2  หลักเกณฑก์ารให้ทุนพัฒนา
อาจารย์
http://www.eng.ku.ac.th/secreta
rial/?page_id=349 
4.2-1-3  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษาอังกฤษ 
4.2-1-4  หลักเกณฑก์ารให้ทุน
สนับสนุนตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการ
http://www.eng.ku.ac.th/secreta
rial/?page_id=349 
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  2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์
ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได ้
และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด  

คณะฯ มีการด าเนินการคัดสรรวเิคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์โดย
คณะกรรมการฝา่ยวิจัย ซึ่งมีรองคณบดฝี่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา ก ากับดูแล และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม ซึ่งมีรองคณบดีฝา่ยพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม ก ากับดูแล โดยคณะกรรมการ
ทั้ง 2 ชุด เป็นผู้รับผิดชอบและร่วมการพิจารณารวบรวม
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ์ซึ่งเป็น
ผลงานของอาจารย ์บุคลากรสายสนับสนุน และนิสติ ที่มี
ความโดดเด่น เป็นความรู้ที่น่าสนใจ ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานกลางของคณะฯ คือ งานบริการ
วิชาการและวิจัย ท าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของ
ภาควิชาและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ความรู้ต่างๆ ของคณะฯ 
ในการที่จะน าผลงานมาเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ของคณะฯ ดังนี ้1) ข่าว
วิศวกรรมศาสตร ์วารสารวิศวกรรมศาสตร ์รายงาน
ประจ าป ีซึ่งได้เผยแพรไ่ปยังคณะวิศวกรรมศาสตร ์ที่
สังกัดมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ และ
เผยแพรไ่ปยังศิษยเ์ก่าเพื่อให้ได้รับข่าวสารตา่งๆ ของ
คณะ 2) การจัดท าแผ่นพับและโปสเตอร์ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมจากการจดันิทรรศการในการประชุมวิชาการ 
3) การออกสื่อโทรทัศน ์เช่น สถานี โทรทัศน ์Thai PBS 
4) เว็บไซต์ของคณะ และศูนยต์่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 
(http://www.gerd.eng.ku.ac.th/News/ 
News.html) ซึ่งมีการจัดหมวดหมูใ่นด้านข่าวสาร
ทางด้านวิศวกรรมปฐพ ีการจัดอบรม/สัมมนา 
กรณีศึกษาในสนาม คลังความรู ้และความรู้ผา่น
สื่อมวลชน ตัวอย่าง ผลงานท่ีสามารถน าไปเป็นองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน   คือ การสร้างก าแพง
อิฐบล็อก ป้องกันหน้าดินพังทลาย  
ณ ชุมชนบา้นบ่อทอง จ.จันทบุรี โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ 
ศรลัมพ ์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยให้ค าแนะ 
น าในการหาวิธีออกแบบก าแพงอิฐบล็อกให้มีความมั่นคง
ต่อชีวิตและทรัพยส์ินและชาวบ้านได้ร่วมกันทดลองสร้าง
ก าแพงดินจากอิฐบล็อกท่ีสรา้งขึ้นเอง  
 
 

4.2-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย 
4.2-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
4.2-2-3 เว็บไซต์ส านักงานเลขานุการ 
http://www.eng.ku.ac.th/secretari
al/?page_id=1976 
4.2-2-4 ข่าววิศวกรรมศาสตร์  
4.2-2-5 เว็บไซต์วิศวกรรมสาร ม.ก. 
http://www.eng.ku.ac.th/e-
journal_th/index.php 
4.2-2-6 รายงานประจ าปี 2556  
4.2-2-7 การแสดงโปสเตอร์ในจัด
นิทรรศการ 
4.2-2-8 รายการทีวี Thia PBS  
4.2-2-9 เว็บไซด์คณะวิศวกรรมศาสตร์
www.eng.ku.ac.th 
4.2-2-10 เว็บไซด์ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพีและฐานราก 
4.2-2-11 ผลงานการสร้างก าแพงอิฐ
บล็อก ป้องกันหน้าดินพังทลาย รศ.ดร.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์   
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  3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ด้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  

คณะฯ ไดม้ีการมีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้และผลงานของ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลมัพ ์ ดังนี ้     
1) ข่าววิศวกรรมศาสตร ์ฉบับท่ี 389 ปีท่ี 26 เดือน ม.ิย. 
2556 หน้า 7-8  2) บนเว็บไซต์ศนูย์วิศวกรรมปฐพีและ
ฐานราก มก. ในหัวข้อด้านความรูผ้่านสื่อมวลชน 3) ให้
สัมภาษณ์ในรายการสถานีสเีขียว : บทเรียนของชุมชน 
บ่อทอง เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 2556 ของสถานีโทรทัศน์ 
Thai PBS โดยเนื้อหาของผลงานจะกล่าวถึงการน า
ความรู้ด้านวศิวกรรมผนวกกับภมูปิัญญาของชาวบ้านใน
โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบ่อทองเฉลิมพระเกียรต ิ84 
พรรษา อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุร ีซึง่คนในชุมชนได้ร่วม
ท าวิจัยและออกแบบก าแพงดินปอ้งกันการเคลื่อนพังของ
ดินในชุมชน และสรา้งอิฐบล็อกด้วยตนเอง โดยใช้ต้นทุน
ในราคาถูกแต่มีคณุภาพในการใช้งานสูงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆ ทีป่ระสบกับ
ปัญหาในการป้องกันการกดัเซาะหน้าดินได้เป็นอย่างด ี
และมผีลต่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของคน
ในชุมชน  

4.2-3-1 ข่าววิศวกรรมศาสตร ์ 
หน้า7-8  
4.2-3-2 เว็บไซด์ศูนย์วิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมปฐพแีละฐานราก 
4.2-3-3 รายการทวี ีThia PBS  

  4 มีการน าผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน ์และมี
การรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน  

คณะฯ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ได้น าไปใช้ประโยชน์ใน
หลายหน่วยงาน ดังนี ้1.การประชาสัมพันธ์สถานรีับ
สัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ ์เพื่อเป็นการประยุกต ์
การใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS ในการติดตาม
สถานการณ์การบริหารจัดการพทรัพยากรน้ า พื้นที่บึง
บอระเพ็ด ผ่านเว็บไซต์คณะฯ 2.การป้องกันการคัดลือก
เอกสาร ก าแพงอิฐบล็อก ป้องกันหน้าดินพังทลาย  
ซึ่งประชาสัมพันธ์การน าไปใช้ประโยชน์ผ่านเอกสาร
ประชาสมัพันธ์คณะฯ 3. ก าแพงอิฐบล็อก ป้องกันหน้า
ดินพังทลาย ซึ่งชุมชนบ่อทอง จ.จนัทบุรี ได้น าไปใช้สร้าง
ก าแพงเพื่อกันดินทลายของชุมชน 4. มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์รายละเอียดในแบบ
เก็บข้อมูลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และตัวอย่าง
หนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  

4.2-4-1 เว็บไซด์คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
www.eng.ku.ac.th 
4.2-4-2 เอกสารประชาสัมพันธ์
คณะฯ  
4.2-4-3 รายการทวี ีThai PBS  
4.2-4-4 แบบเก็บขอ้มูลการน าไปใช้
ประโยชน์ 
4.2-4-5 ตัวอย่างหนังสอืรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์  

  5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วย
ในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  

คณะฯ มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด ซึ่งมีคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบณัฑติศึกษา และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม พร้อมท้ังบุคลากรของงาน
บริการวิชาการและวิจยั รับผดิชอบ ติดตาม ประสานงาน
กับผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะขอข้ึนทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ในผลงานวิจัยนั้น 

4.2-5-1 บันทึกขอ้ความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลการย่ืนจดและรับจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปัญญา 
4.2-5-2 ขั้นตอนการสรุปจ านวน
ผลงานทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
4.2-5-3 เว็บไซต์ส านกังานบริการ
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ตามขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และให้
ความช่วยเหลือและประสานงาน อ านวยความสะดวกใน
การขอข้ึนทะเบียนคุ้มครองสิทธิตอ่ส านักงานทรัพย์สิน
ทางปัญญา ตัวอย่างเช่น จัดท าบันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมลูการยื่นจดและรบัจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปญัญาไปยัง ส านักงานบริการวิชาการ มก. เพื่อ
ด าเนินการจดสิทธิบต้ร ซึ่งหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยจะ
ประสานงานกับส านักบริการวิชาการ ซี่งให้บริการตอบ
ค าถามแก่คณะฯ ดังนี ้1) ให้ค าแนะน าแก่อาจารย ์
นักวิจัยในเรื่องความรูเ้บื้องต้นของทรัพย์สินทางปัญญา 
2) ให้ค าแนะน าในการเขียนค าขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
แก่อาจารย ์นักวิจัย 3) ให้ค าแนะน าการสืบค้นข้อมลูจาก
ฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปญัญา ส านักงานสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา ส านักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น แก่นักวิจัยที่มี
ความประสงค์ขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 4) ประสาน และด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานหรือบริษัทท่ีมี ความ
ต้องการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มก. 
นอกจากน้ีเจ้าของผลงานสามารถเผยแพรผ่ลงานและ
ตรวจสอบการจดทะเบียนฯ ได้ที่เว็บไซต์ฐานข้อมลูทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา ของ ม.ก.  

วิชาการ มก. 
4.2-5-4 ฐานขอ้มูลทางทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

  6 มีระบบและกลไกส่งเสริม
การจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร และมีการยื่นจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร  

คณะฯ มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการฝา่ยพัฒนาสิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม  
เป็นผู้ก ากับดูแล พร้อมท้ังมีเจ้าหนา้ที่ของงานบริการ
วิชาการและวิจัย ท าหน้าที ่ 1) ให้ความช่วยเหลือและ
ประสานงานการขอจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญาของ
ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดย
ร่วมกับส านักบริการวิชาการ มก. ภายใต้ระเบียบว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจยั พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วย
การบริการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและสิทธิ
ประโยชน์งานวิทยานิพนธ ์พ.ศ.2551  2) ด าเนินการ
ประสานงานสอบถามข้อมลูและความคิดเห็นของผู้
ประดิษฐ์ฯ เพื่อน าไปประเมินมูลคา่และคดัเลือกงานวิจัย
ที่มีศักยภาพและขยายไปสูภ่าคธรุกิจต่อไป ทั้งนี้ในปี 
2556 คณะฯ มีการจดลิขสิทธิ อนุสิทธิบัตร และ
สิทธิบัตรดังนี ้1.ลิขสิทธิ ์ม ี1 ผลงานคือ การวิจัย
ด าเนินงาน โดย รศ.รุ่งรัตน ์ภิสัชเพ็ญ 2.อนุสิทธิบัตร 

4.2-6-1 ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์งานวิจัย พ.ศ.2551  
4.2-6-2 ระเบียบว่าด้วยการบริการ
จัดการทรัพย์สินทางปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์วิทยานิพนธ ์พ.ศ.2551 
4.2-6-3 ตัวอย่างการแจ้งการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร และอนุ
สิทธิบัตรของ ผศ.ดร.มณฑล  
ฐานุตตมวงศ์ 
4.2-6-4 ฐานขอ้มูลทางทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
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ผลงาน เครื่องกรองน้ า ของ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ ์ 
3. สิทธิบัตร 2 ผลงาน คือ Process for preparing 
catalyst และ Process for producing olefin oxide 
ของ อ.อนุสรณ ์สืบสาย  

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมนิตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 4 3.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน   - 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  13,344,000 13,334,000 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  13,344,000 13,334,000 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  134,841,367 134,841,367 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  134,841,367 134,841,367 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  279.5 279.5 
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ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของสถำบัน 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  279.5 279.5 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  5.5 5.5 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  5.5 5.5 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ  19 19 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19 19 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  0 0 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - - 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - - 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน = 148,175,367.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=285.00)=519,913.57 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = 
180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 5.000) 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 13,334,000 บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 134,841,367 บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 279.5 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 5.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 19 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ 0 

ผลการค านวณ 148,175,367/285=519,913.57 

รำยกำรหลักฐำน 
4.3-1 สรุปจ านวนและงบประมาณโครงการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปีงบประมาณ 2556 
4.3-2 จ านวนอาจารย ์พ.ค. 2557  
4.3-3 จ านวนนักวิจัย พ.ค. 2557 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

200000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 452,853,562.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า=296.00)=1,529,910.68 บาท เมื่อเทยีบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 5.000) 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

200000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก
สถาบัน = 148,175,367.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า=285.00)=519,913.57 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 = 
180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

200000 

(จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 148,175,367.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า=285.00)=519,913.57 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 180,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 5.000) 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕   งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
๐.๒๕ - มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาต ิหรือมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
๐.๕๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
๐.๗๕ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 

Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ในควอไทล์ที ่๓ หรือ ๔ (Q3 หรือ Q4) ในปี
ล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ - มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจดัอยู่ใน ควอไทล์ที ่๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปี
ล่าสดุ ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus 
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 ก ำหนดระดับแหล่งเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 
๐.๑๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
๐.๒๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
๐.๕๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๐.๗๕ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
๑.๐๐ - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ

  *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย  
อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations) ม ี๑๐ ประเทศ 
ได้แก ่บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์ไทย และเวยีดนาม 
กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ เช่น ความร่วมมือการจัดแสดงโขน
ระหว่าง ไทย - ลาว เป็นต้น 
กำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน เป็นการเผยแพรเ่ฉพาะในกลุ่มอาเซยีน ๑๐ ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ) 
กำรเผยแพร่ในระดับนำนชำติ เป็นการเผยแพร่ที่เปดิกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา ดังนี ้

 กลุ่มสำขำวิชำ ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๑๐ 

 หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของ
สถำบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  279.5 279.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 279.5 279.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  5.5 5.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5.5 5.5 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  19 19 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 19 19 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  0 0 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของ
สถำบัน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต/ิระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับในค่า
น้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

170 170 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 170 170 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ)  

4 4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 4 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในคา่น้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอื่นๆ)  

0 0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ)  

85 85 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 85 85 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า)  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยันของ
สถำบัน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า)  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า)  

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   

 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ129.500/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเท่ากับ304.000) = ร้อยละ42.599 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

ผลกำรด ำเนินงำน  
สมศ. 5 สรุปบทควำมวิจัย/ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. 
2556 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

รวมท้ังสิ้น จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ ์
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
คก. คต. คม. ทน. ฟฟ. ยธ. สวล. อก. วส. กบอ. 

1 ประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.25 44 11 7 7 4 12 5 4   2 1 2 
2 การประชุมระดับนานาชาต ิ 0.25 114 28.5 8 21 17 2 25 11 7 11 9 3 
3 วารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 0.25 12 3 1 1 1 2 2 1 2 2     
4 วารสารวิชาการระดับชาติที่มชีื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 
0.5 4 2           1   1 2   

5 วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสารSJR  อยู่ใน Q3 
หรือ Q4  

1 4 4         1   1 1 1   

6 วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่มชีื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

1 0 0                     

7 วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสารSJR  อยู่ใน Q1 
หรือ Q2 

1 5 5     2     1     2   

8 วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI  
 

1 58 58 4 5 26 2 3 7 5   3 3 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ
น้ ำหนัก 

รวมท้ังสิ้น จ ำนวนผลงำนที่ตีพิมพ ์
จ ำนวน ค่ำถ่วง

น้ ำหนัก 
คก. คต. คม. ทน. ฟฟ. ยธ. สวล. อก. วส. กบอ. 

9 วารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากล Scopus 

1 18 18 1 5 1   3 1     7   

10 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0                     

11 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.25 0 0                     
12 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.5 0 0                     

13 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0                     

14 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ

1 0 0                     

รวม 259 129.5 21 39 51 18 39 26 15 17 25 8 
หมำยเหตุ: ใช้ข้อมูลจากฐาน สวพ. ปี พ.ศ. 2556  สมศ. 5  และแยกรายการบทความของนิสิต ป. โท และ ป. เอก (ไม่นับซ้ า) ตามที่ระบุ 
ไปแสดงจ านวนใน สมศ.3 จ านวนผลงานของนิสิต ป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ฯ และสมศ. 4 จ านวนผลงานของนิสิต ป.เอก ที่ได้รับการ
ตีพิพม์เผยแพร่ฯ ส าหรับบทความที่ระบายสีเหลืองไว ้น าไปแสดงใน สมศ. 7 ผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการรับรองคณุภาพ 

รำยกำรหลักฐำน 
5-1  สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี พ.ศ. 2556 
5-2  รายละเอียดงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
      ปี พ.ศ. 2556 
5-3  รายละเอียดงานวจิัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพห์รือเผยแพร่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ          
       นานาชาต ิ  ป ีพ.ศ. 2556 
5-4  จ านวนอาจารย ์ณ พ.ค 2557 
5-5  จ านวนนักวิจัย ณ พ.ค. 2557 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

48 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ183.000/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ315.000) = ร้อยละ58.095 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

50 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรือ
เผยแพรเ่ท่ากับ129.500/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ทั้งหมดเท่ากับ304.000) = ร้อยละ42.599 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

50 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ129.500/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ304.000) = ร้อยละ42.599 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖   งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน   - 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  279.5 279.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  5.5 5.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  19 19 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์ 62 62 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน ์ - - 

 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน=์62.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ =304.000)= ร้อยละ 20.395 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเทา่กับ 5.000 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 279.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 5.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 19 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ 0 
จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน ์ 62 

-         เชิงสาธารณะ 21 
-         เชิงพาณิชย ์ 38 
-         ทางอ้อมของงานสร้างสรรค ์ 3 

จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน ์ - 

รำยกำรหลักฐำน 
6-1 สรุปผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน ์ปี พ.ศ. 2556 
6-2 ตารางรายละเอียดงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2556 
6-3 รายละเอียดงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2556 (ฐานข้อมูล สวพ.) 
6-4 จ านวนอาจารย ์ณ พ.ค 2557 
6-5 จ านวนนักวิจัย ณ พ.ค. 2557 
6-6 ตัวอย่างหนังสือรับรองการน าไปใช้ประโยชน ์
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

21 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน=์41.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์=315.000)= ร้อยละ 13.016 เมื่อเทียบค่า
ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 3.254 

3.25 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

17 
(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน=์62.000/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 304.000)= ร้อย
ละ 20.395 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

17 

(ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน=์62.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์=304.000)= ร้อยละ 20.395 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗   ผลงำนวชิำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    
กำรก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำรด้วย ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก  ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร 
  ๐.๒๕ บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 
  ๐.๕๐ บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 
  ๐.๗๕ ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

หมำยเหตุ -    

เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของ
สถำบัน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  279.5 279.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  5.5 5.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  19 19 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่  - - 
บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ 26 26 
บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ 51 51 
ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

9 9 

ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  

6 6 

 

 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ = 
44.750/จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 304.000)= ร้อยละ 14.720 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 
5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
สมศ.7 สรุปผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ปี พ.ศ. 2556 

ล ำดับ 
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ค่ำ 
น้ ำหนัก 

รวมท้ังสิ้น จ ำนวนผลงำนทีต่ีพิมพ์ 
จ ำนวน ค่ำถ่วง 

น้ ำหนัก 
คก. คต. คม. ทน. ฟฟ. ยธ. สวล. อก. วส. กบอ. 

1 บทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาต ิ

0.25 26 6.5 10   3 2   5   3 3   

2 บทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพิมพใ์น
วารสารระดับชาต ิ

0.5 51 25.5 1 9 34 1   1 1 2 1 1 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผูท้รงคุณวุฒิที่สถาบันก าหนด 

0.75 9 6.75       1 1 4   3     

4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1 6 6   1     2 1 1   1   

รวม 92 44.8 11 10 37 4 3 11 2 8 5 1 
รำยกำรหลักฐำน 

7-1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคณุภาพ 
7-2 รายละเอียดผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 
7-3 จ านวนอาจารย ์ณ พ.ค 2557 
7-4 จ านวนนักวิจัย ณ พ.ค. 2557 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

11 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ = 
18.750/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด = 
315.000)= ร้อยละ 5.952 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 2.976 

2.98 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

10 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ = 44.750/
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด = 304.000)= ร้อยละ 
14.720  เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 
5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

10 

(ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ  
= 44.750/จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
= 304.000)= ร้อยละ 14.720 เมือ่เทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง :  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในด้านการวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ส่งผลให้สามารถได้รับทุนอุดหนุนวิจัยทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในและภายนอกคณะฯ เป็น
จ านวนมาก 

2. มีระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งและมีกระบวนการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถน าผลงาน
ไปใช้ได้จริง 

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนการวิจัยในคณะฯ อย่างเต็มที่ 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

1. สร้างบรรยากาศของการวิจัยให้มีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างภาควิชา  
2. จัดกลุ่มวิจัยให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยให้การสนับสนุนเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  

จุดที่ควรพัฒนำ :  
1. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อย เมือ่เทียบกับจ านวนอาจารย์

ทั้งหมดของคณะฯ 
2. โครงการวิจัยประเภทสหวิทยาการท่ีประกอบด้วยนักวิจัยจากหลายสาขาวิชาท างานร่วมกันยังมีจ านวนน้อย 
3. ผลงานที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ในวงกว้างยังมีจ านวนน้อย 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
1. สร้างแรงผลักดันให้เกิดการร่วมมือการท าวิจัยระหว่างภาควิชาให้มากขึ้น เช่น สร้างบรรยากาศการพบปะ

พูดคุยระหว่างกลุ่มอาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ที่มีความสนใจในการท าวิจัยในเรื่องเดียวกันให้บ่อยขึ้น 
โดยการจัดเป็นการเสาวนากลุ่มย่อยในรูปแบบ Reseach Fourm 

2. สร้างแรงผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้งานวิจัยสามารถตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและท าให้เกิดความร่วมมือในการน า
ผลงานไปประยุกต์ใช้จริง 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :  
- 

 

องค์ประกอบที่ 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด  

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนนิการตามระบบท่ีก าหนด ดังนี ้ 1. มีการจดัท าแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินการประจ าป ีและแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าป ีซึ่งครอบคลุมนโยบายด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม  2. มีการจัดท าผังไหลของขั้นตอนการด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการ เพื่อให้ผู้ท าโครงการมีความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ช่องทางเดินของเอกสาร 
และระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่การขออนุมัตเิปิด
โครงการ การส่ง-เบิกเงิน การขยายระยะเวลาด าเนินการ 
และการปิดโครงการ  3. มีเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการ
พัฒนาวิชาการ  4. มีระเบียบว่าดว้ยการพัฒนาวิชาการ  
พ.ศ. 2551 และมีการจัดท าแบบฟอร์มบันทึกข้อความในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ขึ้นเว็บไซต์ของคณะฯ 
ส าหรับใหผู้้ท าโครงการสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเป็นแบบฟอรม์เดียวกัน  5. มี
คณะกรรมการบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ที่มาจากทุก
ภาควิชา เพื่อช่วยประสานงานของภาควิชาให้เกิดความ
รัดกุม ในระเบียบปฏิบัติของโครงการพัฒนาวิชาการ 6. มี
การจัดการประชุมเพื่อปรึกษา หารือ ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 7. มีการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้และหลักปฏิบตัใินการด าเนินโครงการ
พัฒนาวิชาการแก่อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ  8.มีการ
จัดท าประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
วิชาการ  9.มีการสนับสนุน จูงใจให้อาจารย ์และบุคลากร
ทุกระดับที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ จัดท า
โครงการพัฒนาวิชาการ เช่น มีการคัดเลือกบุคลากรดเีด่น
เพื่อร่วมประกวดบุคลากรดเีด่นสายวิชาการด้านบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจ าป ี
2556  และจัดโครงการประกวดโครงการพัฒนาวิชาการ
ดีเด่น ประจ าป ี2556 10. คณะฯ มีกลไกในการขับเคลื่อน
ให้เกิดโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสนับสนุนเงินทดรองจ่าย
จากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร ์เพื่อการด าเนิน
โครงการพัฒนาวิชาการ  

 
 

5.1-1-1-1  แผนและผลปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2556   
5.1-1-1-2  คู่มือผังการไหล
โครงการพัฒนาวิชาการ  
5.1-1-1-3  ที่รับผิดชอบของหน่วย
บริการวิชาการ 
5.1-1-1-4  ระเบียบพัฒนาวิชาการ
ฉบับ พ.ศ. 2551/ เว็บไซตส์ าหรับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
5.1-1-1-5 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ  
5.1-1-1-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
5.1-1-1-7 โครงการอบรมให้ความรู้ 
5.1-1-1-8 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการ  
5.1-1-1-9 หนังสือเชิญส่งผลงาน
โครงการพัฒนาวิชาการเขา้ร่วม
ประกวดโครงการพัฒนาวชิาการ
ดีเด่น ประจ าปี 2556 
5.1-1-1-10 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เร่ือง 
หลักเกณฑก์ารให้ยืมเงินทดรองจ่าย  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอน  

มีการน าความรู้จากการท าโครงการพัฒนาวิชาการมาใช้ใน
การเรยีนการสอน การขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา และ 
มีการจัดให้นสิิตไดเ้รียนรู้และไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมท างานในโครงการพัฒนาวชิาการ และท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตัวอย่าง โครงการพัฒนาหลักสูตร
ด้านภัยพิบัตริ่วมกับมหาวิทยาลยัเกียวโต ของ รศ.ดร.สทุธิ
ศักดิ์ ศรลมัพ ์ มีการบรูณาการงานบริการวิชาการด้าน การ
เรียนการสอน วิชาวิศวกรรมด้านพิบัติภัย และโครงการ
พัฒนาองค์กรตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก มีการจดัให้นิสติไดเ้รียนรู้และไดร้ับ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมท างานในโครงการพัฒนา
วิชาการ และท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

5.1-2-1 แบบ มก.พว.03 ขออนุมัติ
ปิดโครงการพัฒนาวิชาการ  
5.1-2-2 ตารางสรุปการน าความรู้
ไปใช้บูรณาการเรียนการสอน 
5.1-2-3 เอกสารน าเสนอ
ประกอบการบรรยายการเรียน 
การสอน และ  Course Syllabus   

  3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจยั  

มีการน าความรู ้ประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการ
กลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหมผ่่าน
กระบวนการวิจยั เช่น โครงการจา้งที่ปรึกษาเพื่อประเมิน
การกระจายตัวของสารปนเปื้อนในอากาศโดยแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร ์ของ รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ 
มีการบูรณาการวิชาการแก่สังคมกบัการวิจัยเรื่อง การ
ประเมินการกระจายตัวของสารปนเปื้อนในอากาศจากบ่อ
ก าจัดกากอุตสาหกรรมโดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และ
โครงการ การวิจัยและพัฒนาแบบจ าลองคณติศาสตรเ์พื่อ
ท านายอายุการใช้งานของตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ ์Steam 
Methane Reforming (SMR) ระยะที ่2  น าไปบูรณาการ
วิจัย เรื่อง การจ าลองแบบกระบวนการเร่งปฏิกริิยาที่มีการ
เสื่อมของตัวเร่งปฏิกิริยา  

5.1-3-1 ข่าววิศวกรรมศาสตร ์
5.1-3-2 แบบสรุปปิดโครงการ
พัฒนาวชิาการ แบบ มก.พว. 03   
5.1-3-3 ตารางแบบส ารวจการ 
น าความรู้ไปใช้บูรณาการการวิจัย  

  4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรู
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย  

จัดให้มีระบบตดิตามประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการแก่สังคมกบัการเรยีนการสอนและ
การวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ใหบ้ริการ ผู้รับบริการ และ
นิสิต ซึ่งเป็นท้ังผู้ให้บริการและผูร้บับริการ ทั้งในระดับ
แผนการด าเนินงาน เป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร  
คุณภาพของการให้บริการ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์จริง 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะก าหนดไว ้โดยให้มีการ
สรุปผลการด าเนินโครงการตามแบบ มก.พว.03 และ แบบ 
วศ.พว.05  

5.1-4-1 แบบ มก.พว.03 ขออนุมัติ
ปิดโครงการพัฒนาวิชาการ ที่ระบุ
การน าไปบูรณาการการสอนและ
การวิจัย  
5.1-4-2 ตารางสรุปการน าความรู้
ไปใช้ประกอบการเรียนการเรียน
การสอนและการวิจัย  
5.1-4-3 สรุปผลส าเร็จของโครงการ 
ข้อ 11 ในแบบ มก.พว.03   
5.1-4-4 แบบ วศ.พว.05  

  5 มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย  

คณะฯ ได้น าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ได้อยา่งสม่ าเสมอและเป็นรูปธรรม มีการติดตาม
ให้บริการวิชาการ และการวจิัย  

5.1-5-1 แบบสรุปผลส าเร็จของ
โครงการ (วศ.พว.05) 
5.1-5-2 ตารางสรุปการน าความรู้
ไปใช้บูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัย  

 



-99- 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจดัท า
แผนการบริการทาง
วิชาการตามจดุเน้น
ของสถาบัน  

มีการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร ์
ทิศทางและการจดัท าแผนการบรกิารวิชาการตามจุดเน้นและ
ความเชี่ยวชาญของคณะฯ เช่น โครงการบริการวิชาการด้านการ
ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร ของสถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยั 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้ส ารวจความต้องการไปยังส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร ที่ต้องการขอรับบริการการฝึกอบรม เพิ่มพูน
ความรู ้ความเข้าใจถึงหลักการป้องกันอัคคีภัย ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม ้และระบบควบคุมควันไฟ โดยคณะฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร
วิศวกรรมป้องกันอัคภัยภัย และผูต้รวจสอบอาคาร ซึ่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ได้น าความต้องการจากสังคมมาประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง  
 
 

5.2-1-1 โครงการเปิดอบรมที่
ลงประชาสมัพันธ์บนเว็บไซต ์ 
5.2-1-2 ภาพถ่ายการอบรม   
5.2-1-3 แผนและผล
ปฏิบัติการประจ าป ี 
5.2-1-4 แบบสอบถามความ
พึงพอใจ  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  2 มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการ
เพื่อการเรยีนรู้และ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ  

มีการเชิญหรือเปดิโอกาสใหผู้้มสี่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพท่ีจะให้บริการมา
ร่วมมือรวมพลัง ในลักษณะของการสรา้งเครือข่าย ระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงานในรูปแบบตา่ง ๆ  เช่นความร่วมมือกับชุมชนในการ
น าผลการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงปัญหาที่เกดิขึ้น 
หรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต 
มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ให้ค าปรึกษาแนะน า และจดัให้มีช่องทาง
ในการสื่อสาร ท าความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือ
ริเริม่โครงการใหม่ๆ  ในชุมชนตัวอย่างเช่น โครงการส ารวจ
ออกแบบบ าบัดน้ าเสยีขนาดเล็กในสถานศึกษาและศาสนสถาน 
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาและเสริมสร้างรักษ์
เจ้าพระยา/ป่าสักอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ของ รศ. เกียรตไิกร  อายุวัฒน ์
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ท าการ
ส ารวจและรวบรวมข้อมลูส าหรบจดัตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย ส ารวจ
สภาพการใช้ดิน และปรมิาณน้ าเสยี การวางแผนออกแบบระบบ
บ าบัดน าเสียขนาดเล็ก และท าระบบการแยกไขมันออกจากน้ า
เสียก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ า โดยให้ทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย  

5.2-2-1 สรุปผลการด าเนิน
โครงการที่มีการสรุป
รายละเอียดการด าเนินการ 
และระบุการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน (แบบ วศ.พว.05)  

  3 มีการประเมิน
ประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการ
ให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคม  

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยได้มีการประเมินผลทีเ่กิด 
ทั้งในด้านการน าความรู ้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การ
สื่อสารและการช้ีแจงแนะน าให้ผูร้บับริการและประชาชนเข้าใจ
ผ่านโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในระดับภาค ศูนย์ สถาบัน 
และหน่วยงานภายในคณะฯ ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อผู้ให้บริการวิชาการของสถาบันวิศวกรรม
ป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร ์ระหว่างวันท่ี 30 มิถุนายน 
2556 – 30 เมษายน 2557  โดยประเมินด้านการอบรมหลักสตูร 
การใช้โปรแกรมบริหารงานธนาคารหมู่บ้านและระบบงานบัญช ี
รุ่นที ่4 และหลักสูตร การออกแบบระบบปรบัอากาศ รุ่นที ่5  

5.2-3-1 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ ที่ระบุผลต่อเจา้ของ
งาน (แบบ มก.พว.03) 
5.2-3-2 แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
5.2-3-3 แบบประเมินการ
ให้บริการแก่สังคม  

  4 มีการน าผลการ
ประเมินในข้อ 3 ไป
พัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทาง
วิชาการ  

มีการน าผลการประเมินการโครงการมาจดัท าแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมใหม้ีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นในการสัมมนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนประจ าป ี2556  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มี
การประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และการประชุม
คณะกรรมการฝา่ยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ร่วมกัน
หารือเพื่อพัฒนาระบบและกลไก และกิจกรรมส่งเสริมการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

5.2-4-1 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  5 มีการพัฒนาความรู้ที่
ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้่
บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่
สู่สาธารณชน  

มีการพัฒนาความรู้ที่ไดจ้ากการใหบ้ริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรูสู้่บุคลากรภายในคณะฯ และเผยแพร่สูส่าธารณชน 
โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู ้การจัดเสวนา ตัวอย่าง เช่น 
โครงการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบปรับอากาศและท าความ
เย็น 2556 ของ รศ.ดร.ประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ได้ให้บริการงานวิจัย วิศวกรที่ปรึกษา 
ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อุปกรณ ์ระบบ และโครง สร้างที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมระบบปรับ
อากาศและท าความเย็น และจัดฝกึอบรม สัมมนา ด้านวิศวกรรม
ระบบปรับอากาศและท าความเยน็ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กร สมาคม เอกชน นิติบุคคล บุคคลทั่วไป หรือองค์กร
ต่างประเทศ นอกจากน้ีคณะฯ ยังได้มีการจัดท าวารสารวิชาการ 
“วิศวกรรมสาร มก.” การจัดท าหนังสือท าเนียบงานบริการ
วิชาการ หนังสือรายงานประจ าป ีการจัดท าข่าวประชาสมัพันธ์
ผลงานของอาจารย ์นิสิตของคณะฯ เผยแพร่ไปยัง
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องด้าน
วิศวกรรม รวมถึงการจัดท าการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผ่านทาง
สื่อ โทรทัศน ์และโซเชียลมิเดีย  

5.2-5-1 ตัวอย่างโครงการที่
ระบุการเผยแพร่แหล่งเรียนรู ้
สู่ชุมชน (แบบ มก.พว. 01)  
5.2-5-2 ส าเนาปกหนังสือ
วิศวกรรมสาร มก.  
5.2-5-3 ภาพถ่ายการถ่ายทอด
ความรูสู้่ชุมชน  
5.2-5-4 การออกรายการผ่าน
สื่อทีวี และโซเชียลมเีดีย 
5.2-5-5 สรุปหลักสูตร
ฝึกอบรม ม.ิย.2556- 
มิ.ย.2557  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
 
 
 
 

 
 

 



-102- 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ 
          กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    
ใช้บัญญัติยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
หมำยเหตุ - 
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของ
สถำบัน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน  139 139 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย  33 33 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอน
และการวจิัย  

29 29 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ  162 162 

ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=201.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =162.000)=มีค่า
เท่ากับ ร้อยละ 124.074 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 5.000 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ข้อมูลพ้ืนฐำน จ ำนวนยืนยนัของคณะ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมตัิ 162 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 139 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 33 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย 29 
รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนา  201 

รำยกำรหลักฐำน 
8-1 ตารางโครงการบริการวิชาการที่สภาอนมุัติด าเนินการ 
8-2 ตารางสรุปการบูรณาการการเรียนการสอน  
8-3 ตารางสรุปการบูรณาการการวิจัย  
8-4 ตารางสรุปการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจยั 
8-5 ตัวอย่างหน้าปกรายงานวิจยั  
8-6 ตัวอย่าง course_syllabus 

 
 
 
 
 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/5.1-3-3%20&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618; (5.1-3).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/5.1%20&#3626;&#3629;&#3609;-&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;(5.1-4).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/8-3%20&#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3627;&#3609;&#3657;&#3634;&#3611;&#3585;&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3623;&#3636;&#3592;&#3633;&#3618;.pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/8-4%20&#3605;&#3633;&#3623;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591; course-syllabus.pdf
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

39 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=98.000/จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =154.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 
63.636 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

40 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีน ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=201.000/จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =162.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 
124.074 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 
5.000 

5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมินจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเปำ้หมำย 

40 

(ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=148.000/จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด =162.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 
91.358 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 

 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙   กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได ้๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) 
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กรภายนอก โดยมีการ
ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยมีการวางแผน (P) 
ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค ์และตัง้เป้าหมาย ก าหนดขั้นตอน

9-1-1 แผนและผลการจัด
อบรม 
9-1-2 ประชุมสัมพันธ์และ
จัดอบรม 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
วิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรพัยากรที่จ าเป็นท้ังในด้าน
บุคคล เครื่องมือ งบประมาณ และ ลงมือ (D) ปฏิบัติตามแผน 
มีการส ารวจความต้องการของชุมชนโดยการประชาสมัพันธ์ 
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วได้มี
การท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ (C) เพื่อตรวจสอบ และ
ดูผลส าเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน เพื่อน ามาปรบัปรุง (A) 
การด าเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัตเิป็นท่ีน่าพอใจ ก็
จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัต ิหากการปฏิบัติ
มีข้อควรปรับปรุง ให้ก าหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป เช่น
โครงการฝึกอบรมด้านวิศวกรรมปอ้งกันอัคคีภัย และผู้ตรวจ
สอบอาคาร ที่มีการด าเนินการมาตั้งแต่รุ่นที ่1 มาจนถึงป ี
2556 รวม 34 รุ่น และยังคงด าเนนิการให้บริการในปีถัดไป
ตามแผนที่ก าหนดไว ้(A)  

9-1-3 ประเมินผลและ
น าไปปรับปรุง  

  2 บรรลเุป้าหมายตาม
แผนไมต่่ ากว่าร้อยละ 
๘๐  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของการอบรมให้ความรู้ด้าน
วิศวกรรมป้องกันอัคคีภยัและผู้ตรวจสอบอาคาร บรรลุ
เป้าหมายไมต่ ากว่าร้อยละ 80  

9-2-1 ประเมินผลการจัด
โครงการ  

  3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น า
หรือสมาชิกท่ีมีการ
เรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีผลการด าเนินงานท่ีมีผู้น าหรือสมาชิก
ชุมชนหรือองค์กร ได้แก ่ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  
จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานการประปาส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด และเทศบาลส่วนท้องถิ่น 
ด้านการประปา ในโครงการ "ปัญหา วิธีแก้ไข และการฟื้นฟู
ระบบผลิตและจา่ยน้ าประปาท้องถิ่น" ในรอบปีการศึกษา 
2556 จ านวน 5 รุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 15 ถึง รุ่นที ่19 ได้แก ่การ
อบรม ระหว่างวันท่ี 19-21 ม.ิย.56 จ.อุบลราชธาน ีวันท่ี 7-9 
ส.ค. 56 จ. นครศรีธรรมราช วันท่ี 11-13 ก.พ. 57 จ. 
เชียงใหม ่วันท่ี 6- 8 พ.ย. 56 จ.หนองคาย และวันท่ี 26-28 
ก.พ.57 จ. ขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจ านวน 500 คน  

9-3-1 การอบรมให้แก่
พนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค  

  4 ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร  

พนักงานการประปาส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัด และเทศบาลส่วนท้องถิ่น ได้สร้างกลไกท่ีมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนหรือองค์กร ซึ่งคณะวศิวกรรมศาสตร ์ยังคง
ให้บริการวิชาการแก่องค์กรที่เกีย่วข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันป ี2557 ก าลังเปดิรับสมัครบคุลากรด้านการ
ประปา เข้าอบรม รุ่นที ่22 ระหวา่งวันท่ี 23-25 ก.ค. 2557  

9-4-1 โครงการอบรม 
“ปัญหา วิธีการแก้ไขฯ 
9-4-2 ข้อก าหนดรหัส 
และการส่งบุคลากรเข้า
ร่วม 
9-4-3 รูปถ่ายการ
ฝึกอบรม  

  5 มีผลกระทบที่เกดิ
ประโยชนส์ร้างคณุค่า
ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง  

จากการให้บริการวิชาการดา้นการให้ความรู้ถึงปัญหา วิธีแกไ้ข 
และการฟื้นฟูระบบผลติและจ่ายน้ าประปาท้องถิ่น แก่
พนักงานการประปาส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัด และเทศบาลส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สรา้ง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง  

9-5-1 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการประปา   
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ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 5 
จุดแข็ง :  

1. คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสงัคม และแวดวงวชิาการที่เก่ียวข้อง 
2. มีโครงการพัฒนาวิชาการที่หลากหลาย มีจ านวนมาก และโครงการพัฒนาวิชาการมีวงเงินว่าจา้งสูงสร้างรายได้

ให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
3. มีผลงานบริการวชิาการ (โครงการพัฒนาวิชาการ) ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศอย่าง

เด่นชัด 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

- เพิ่มการประชาสัมพันธท์ าเนียบงานบริการวิชาการ ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญผา่นการเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์ของ คณะฯ  
(อยู่ระหว่างด าเนนิการ) 
จุดที่ควรพัฒนำ :  

- นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการไม่มากเท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  

- ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการไม่มากยิ่งขึ้น เช่น ใช้เป็นองค์ประกอบในการประกวด
โครงการบริการวิชาการดีเด่น 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
        - 
 
 
 
 



-106- 
 

องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด  

คณะฯ มีระบบและกลไก การจัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และได้ด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนดโดยมีรองคณบดีฝา่ยบริการวิชาการและกจิการ
พิเศษ และรองคณบดฝี่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ทั้งนี้คณะฯ ได้ส่งเสรมิให้ทุกหน่วยงานก าหนด
แผนงานให้ชัดเจน และสนับสนุนให้อาจารย ์บุคลากร และนิสติ 
เข้าร่วมกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม อย่าง
สม่ าเสมอ ตัวอย่างเช่น 1)  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (Intania Clear Mind)  2)  โครงการ
พัฒนาจิตตามสติปัฐฐาน 4  3)  การจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระ และ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 4)  กิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์1 สิงหาคม ของทุก
ปี  5)  การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต ์ประจ าป ี2556 
ในวันท่ี 11 เมษายน 2557 6)  งานกฐินคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ประจ าป ีพ.ศ. 2556  การแต่งกายผ้าไทยทุกวันพุธของบุคลากร
สายสนบัสนุน 7)  โครงการอบรมการร้อยมาลัย ท าพานไหว้คร ู
ประดิษฐ์กระทงใบตอง ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู ่8)  โครงการสบืสานอนรุักษ์
เพลงไทยเดิม และนาฏศลิปไ์ทย กิจกรรมการไหว้คร ู
 (Teacher Respect Ceremony)  

6.1-1-1.แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
6.1-1-2 .ค าสั่งคณะกรรมการ
บริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
6.1-1-3 โครงการ Intania Clear 
Mind 
6.1-1-4 โครงการพัฒนาจิตตาม
สติปัฐฐาน 4 
6.1-1-5 กิจกรรมงานขอบคุณ
บุคลากรคณะ 
6.1-1-6 กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะ 
6.1-1-7 งานสืบสานประเพณี
สงกรานต ์
6.1-1-8 งานกฐินคณะวิศวฯ 
6.1-1-9 การแต่งกายผา้ไทยของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
6.1-1-10 โครงการอบรมการร้อย
มาลัย 
6.1-1-11 โครงการสืบสาน
อนุรักษ์เพลงไทยเดิม และ 
นาฏศิลป์ไทย 
6.1-1-12 โครงการไหว้ครู 

  2 มีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  

คณะฯ มีการด าเนินการกิจกรรมเพื่อบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ได้แก ่1)
โครงการกิจกรรมไหว้คร ูเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดี
งามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนคณุครูอาจารย์
และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อคร ู2) 

6.1-2-1โครงการไหว้ครู 
6.1-2-2โครงการค่ายพุทธอาสา 
6.1-2-3โครงการ Intania Clear 
Mind 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
โครงการค่ายพุทธอาสา เป็นการปลูกฝังคณุธรรม และ
จริยธรรมควบคูไ่ปกับการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม 
3) โครงการ Intania Clear Mind (อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม) เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิศวกร
และประพฤติตนใหเ้หมาะสม มีจติส านึกในด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎระเบยีบต่างๆ ของคณะ และ 
มก. อีกทั้งน าความรู้ที่ไดร้ับจากการบรรยายไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพของนิสติที่จะจบไปเป็นวิศวกร  

  3 มีการเผยแพร่กิจกรรม
หรือการบริการดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  

คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ดังนี ้1) มีการบอกบุญ
การจัดทอดกฐินพระราชทานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไป
ยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น 
บริษัท/รัฐวิสาหกิจตา่ง ๆ เพื่อท าบุญร่วมกัน ในวันท่ี 27 
ตุลาคม 2556 2) มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย และผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าขอเชิญร่วม
ท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 โดยร่วมท าบุญ
ตักบาตรอาหารแห้งและฟังพระสวดมนต์ในช่วงเช้า 3)เสนอ
ภาพกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในเว็บไซต์
คณะฯ 4) คณะฯ จัดงานวันสงกรานต ์ร่วมกับ มก. ในวันท่ี 
11 เมษายน 2557 โดยมรีายการสะเกด็ข่าว ทางช่อง 7 ส ี
ถ่ายท ากิจกรรมดังกล่าวออกเผยแพร่สู่สาธารณชน  

6.1-3-1 ประชาสัมพันธ์สัมพันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
บนเว็บไซต์
https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=75327894803
1153&set=pb.1000004716491
99.-
2207520000.1404716212.&ty
pe=3&theater 
6.1-3-2 ประชาสัมพันธ์งานวัน
สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
6.1-3-3 ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์
คณะฯ http://e-photopics. eng 
.ku.ac.th/ 
6.1-3-4 รายการสะเก็ดข่าว ชอง 7 
สี กิจกรรมวันสงกรานต์ มก. 
https://www.facebook.com/s
akedkao 

  4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบรู
ณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา  

คณะฯ มีการสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมเพื่อบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอน 
โดยทุกโครงการมีการประเมินผลความส าเร็จของการบรูณา
การฯ ตามตัวช้ีวัดของกิจกรรม เช่น 1) กิจกรรมไหว้คร ู
ประเมินจากจ านวนนสิิตที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 50% 
ของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ทั้งหมดจาก จ านวนนิสิต 1,255 คน ในวัน
ด าเนินกิจกรรม มีนิสิตชั้นปีที ่1 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
1,103 คน หรือคิดเป็น 87.89% มีประเมินจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ โดยคะแนนเฉลี่ยทัง้หมดไมต่่ากว่า 3.51 จาก 
5 ซึ่งค่าคะแนนที่ได ้= 4.41  2) โครงการค่ายพุทธอาสา มี
ผลการประเมินความพึงพอใจ 4.18 และมีประเด็นในการให้
นิสิตจาก 2 คณะ รู้จักเพื่อนต่างคณะให้มากขึ้น 3) โครงการ 
Intania Clear Mind (อบรมคุณธรรม จริยธรรม) ซึ่งมีผู้เขา
ร่วมโครงการเป็นจ านวน 206 คน และมีคะแนนความพึง
พอใจในการเข้าร่วม 4.12  
 

6.1-4-1 สรุปโครงการไหว้ครู 
6.1-4-2 โครงการค่ายพทุธอาสา  
6.1-4-3 สรุปโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสิต  
( Intania Clear Mind) 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  5 มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรยีนการ
สอนและกิจกรรม
นักศึกษา  

คณะฯ โดยสโมสรนิสิต ตลอดจนชุมนุนนิสิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรม ได้น าข้อเสนอแนะ รวมถึงผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น กิจกรรมการไหว้คร ูที่มีปัญหาในการการเตรียมส ารอง
นิสิตเดินแถวในช่วงที่ฝนตก ท าให้ยากต่อการเดินแถวไปท่ี
อาคารจักรพันธุ์ฯ ส าหรบัค่ายพุทธอาสามีแนวทางในการ
แก้ไขในเรื่องการไม่รู้จักกันของนิสติต่างคณะ โดยไดจ้ัด
กิจกรรมและปรับเปลี่ยนวิธีการใหน้ิสิตได้มโีอกาสรูจ้ักกันมาก
ขึ้น  

6.1-4-1 สรุปโครงการไหว้ครู 
6.1-4-2 โครงการค่ายพทุธอาสา 
6.1-4-3 สรุปโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนิสิต  
( Intania Clear Mind) 

  6 มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และมผีลงานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ 

คณะฯ ยังไม่มีการด าเนินการเพื่อก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมผีลงานเป็นท่ียอมรับ
ในระดับชาต ิ 

ไม่มีเอกสารหลกัฐาน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๐   กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได ้๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการด าเนินงาน
ตามวงจร
คุณภาพ 
(PDCA)  

คณะฯ ไดด้ าเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม ตามวงจร PDCA ดังนี ้1) ด าเนินการระดับคณะฯ ไดม้ีการ
จัดท าแผน (P) ปฏิบัติการและงบประมาณ  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อย่างมีระบบ มีรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการ
พิเศษ และมรีองคณบดฝี่ายกจิการนิสิต เป็นผูร้ับผดิชอบในการ
ด าเนินการ (D) ตามทีไ่ด้วางแผนไว ้มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ (C)  เพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินงานในปีถัดไป (A) 2) ด าเนินการในกิจกรรมนิสติโดย
ให้นิสิตด าเนินการวางแผนการด าเนินกิจกรรมในแตล่ะป ีโดยรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสติเป็นท่ีปรึกษา (P) และสโมสรนสิิตด าเนินการตามแผน (D) 
มีการสรุปผลการจัดโครงการเสนอต่อรองคณบดฝี่ายกจิการนสิิตทราบผล
การจัดงาน ( C ) หากมีปญัาจากการด าเนินงานก็น ามาพิจารณาจดัท า
แผนการพัฒนาปรบัปรุงในกิจกรรมนั้นๆ ต่อไป (A)  

6.10-1-1 แผนและผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6.10-1-2 เสนอแผนงาน
และงบประมาณการ
ด าเนินงานสโมสรนิสติ 
ประจ าปีการศึกษา 2556  

  2 บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนไมต่่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

เมื่อด าเนินโครงการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว จะมีการประเมินผลทุก
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่บรรจไุว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
2556  ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมรวม 5 กิจกรรม แบ่งเป็น
กิจกรรมทีด่ าเนินการส่วนกลางคณะฯ 3 กิจกรรม และด าเนินการโดย 
นิสิต 2 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมด าเนินการได้บรรลเุป้าหมายตามตามแผน
ที่วางไว้หรือครบ 100%  

6.10-2-1 แผนและผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2556 ด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  3 มีการด าเนินงาน
สม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง  

คณะฯ ได้บรรจุกิจกรรมส่งเสรมิและสนบัสนุนดา้นศิลปวัฒนธรรมไวใ้น
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ และแผนงานของกิจกรรมนสิิต เพื่อ
สนองตอบพันธกิจ และนโยบายพฒันาคณะฯ และ มก. ด้านการอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และสามารถด าเนนิการในกิจกรรมที่มีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อคณะอย่างต่อเนื่องทุกปี  

6.10-3-1 แผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
2557 
6.10-3-2 นโยบายพัฒนา
คณะฯ 4 ปี (2553-2557)  

  4 เกิดประโยชน์
และสร้างคณุค่า
ต่อชุมชน  

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดจ้ัดโครงการปฏิบตัิธรรมและปลูกป่า
ทดแทน ณ ป่าภูหลวง อุทธยานแห่งชาติภูแลนคา  จ.ชัยภูม ิ ซึ่งเปน็
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและเกิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน โดยเริม่จัดโครงการตั้งแต่ป ี2556-2557  

6.10-4-1 สรุปผลการจัด
โครงการปฏิบัติธรรมและปลูก
ป่าทดแทน ป่าภูหลวง 
อุทธยานแห่งชาติภูแลนคา   
จ.ชัยภูมิ 

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ 

คณะฯ ไมม่ีผลงานท่ีไดร้ับการยกยอ่งระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ -ไม่มีหลักฐาน-  
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 4.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 4 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑๑   กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได ้๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่
ด ี 

คณะฯ ไดด้ าเนินการส่งเสริมใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของบุคลากร ที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทีด่ีภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการ
ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการดูแล
ความสะอาด และความเรียบร้อยของสถานท่ีที่ท าการของหน่วยงาน
ของตนเองผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ 1) กิจกรรมท าบญุตกั
บาตรปีใหม ่เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 2557 2) กิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต ์เมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 2557 3) กิจกรรมโครงการธรรมสญัจร
และพิธีทอดกฐินคณะวิศวกรรมศาสตร ์ปี 2556 ซึ่ง คณะฯ ได้จัด ณ 
วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันท่ี 24–27 ต.ค. 2556 เพื่อเป็นการ
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามสืบต่อกันมา และเปิด
โอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณค่าทางคณุธรรม 
จริยธรรม และท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 4) กิจกรรมวันสถาปนา
คณะวิศวฯ  มก. ครบรอบปีท่ี 74 เมื่อวันท่ี 1 ส.ค. 2556 โดยบุคลากร
ของคณะฯ ได้มสี่วนร่วมในพิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ ก าภู ผู้
ก่อตั้งคณะฯ พร้อมมีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสติเรยีนดีแต่ขาด
แคลนทุนทรัพย ์และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่าง

11-1-1 ภาพกิจกรรม
เกี่ยววัฒนธรรมของคณะ
วิศวฯ  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
บุคลากรคณะฯ และนิสิตเก่า ล้วนเป็นสิ่งท่ีเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
อันดีภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 5) กิจกรรมพัฒนาคณะฯ “Big 
Cleaning day” เมื่อวันท่ี 29 ม.ิย. 2556 โดยให้บุคลากรและนิสติ
คณะฯ ไดม้ีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกนัพัฒนา รักษาความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการพัฒนาคณะฯ ให้มสีภาพแวดล้อม
และภมูิทัศน์ท่ีสวยงาม  

  2 สิ่งแวดล้อมด้านความ
ปลอดภภัยของอาคาร
สถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์ 

คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการจดัสถานท่ี เช่น ห้องเรียน  ห้องน้ า 
ให้มีความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์ดังนี ้1) รณรงค์จัดห้องน้ าหอมที่เป็น
ห้องน้ าตัวอย่างต้นแบบ ที่อาคารชูชาติฯ และอาคาร 3 จ านวน 8 ห้อง 
ทั้งนี้ประสบความส าเร็จ และได้ขยายไปตามอาคารต่าง ๆ เรียบร้อย
แล้ว 2) เปลี่ยนเก้าอี้บรรยายในหอ้งเรียนใหม ่จ านวน 300 ตวั และ
เก้าอี้ห้องปฏิบัติการใหม ่จ านวน 110 ตัว เพื่อให้นิสิตมคีวาม
สะดวกสบาย เพิ่มบรรยากาศที่ดีในการเรยีนการสอน ยังผลให้นิสิตมี
สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีขึ้น 3) ในด้านการท าความสะอาด 
คณะฯ ได้จา้งบริษัทฯ ท าความสะอาดในห้องเรียน และพื้นที่โดยรอบ 
ตลอดจนขอความร่วมมือจากนิสติและบุคลากรของคณะฯ ร่วมกัน
ดูแลรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบคณะฯ 
4) ในด้านการประหยดัพลังงานตามสถานท่ีท างาน ห้องเรียน และ
ห้องต่างๆ ภายในคณะฯ ได้ด าเนนิการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ช่วยกันปิด
สวิทช์ไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ไฟฟ้า เพือ่ลดการใช้พลังงาน 5) การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดใีนการท างาน โดยส่งเสรมิให้ร่วมจดั
กิจกรรม  5 ส อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับงานอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ในการดูแลตกแต่งสถานท่ี 
และสิ่งแวดล้อมให้มบีรรยากาศทีด่ี และมคีวามปลอดภัย 6) การสรา้ง
สะพานทางเช่ือมระหว่างอาคารชชูาติ ก าภู (อาคาร 14 ช้ัน 4) กับ 
อาคารบุญสม (อาคาร 9 ช้ัน 3) เป็นสะพานทางเชื่อมแห่งแรกและ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของสะพานท่ีขึงด้วยลวดเหล็กแห่งแรกใน
คณะฯ และในประเทศไทย ซึ่งช่วยในด้านการประหยดัพลังงานไฟฟ้า
เนื่องจากสามารถเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารโดยไมต่้องใช้ลิฟต์  

11-2-1 ภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภยัของ
อาคารสถานท่ีฯ  

  3 ปรับแต่งและรักษาภมูิ
ทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับ
ธรรมชาต ิและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

คณะฯ ด าเนินการดังนี ้1) ด าเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ คณะฯ  
ได้ด าเนินการทาสีกระถางต้นไม ้เสาไฟ พร้อมปลูกหญ้าใหม ่และ
ปรับปรุงสนามหญา้ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
ยิ่งข้ึน 2)  ปรับปรุงและปรับแต่งตน้ไม้บรเิวณสวนหย่อม อาคาร 3 
เช่น e-Faculty และแนวไม้ดอกและไม้ประดับ  

11-3-1 ภาพการปรับแต่ง
และรักษา 
ภูมิทัศน์  

  4 การจัดให้มีพ้ืนท่ีและ
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

คณะฯ ได้จดัพื้นท่ีทางวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้าอาคาร 14 (อาคารชู
ชาติ ก าภู) และลานกิจกรรมดา้นหน้าอาคาร 1 ที่เอื้อต่อการใช้
ประโยชน์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  เช่น การท าบุญ 
ตกับาตรวันข้ึนปีใหม ่การจัดกจิกรรมตลาดนดัแรงงานส าหรับบริษัท
ที่มาเปิดบูธรบัสมคัรงานแก่นิสติทีก่ าลังจะส าเร็จการศึกษา การจัดงาน
งานประเพณสีงกรานต ์ งานต้อนรับนิสิตใหม ่“งานวันรักแรกพบ” 
เทศกาลหนังสือเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน กิจกรรมพัฒนาคณะฯ “Big 

11-4-1 ภาพกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  
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Cleaning day” การถ่ายรูปหมู่บณัฑิตในวันพระราชทานปรญิญา
บัตร งานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร ์ เป็นต้น  

  5 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
ประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเตม็ ๕  

1) ระดับความพึงพอใจของนิสิตทางด้านกายภาพของคณะซึ่งการ
ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์มก.รอบปี
ที ่3 ของการบริหารตั้งแต่วันท่ี 19 ก.ย. 2553 ถึง 18 ก.ย. 2556  ซึง่
ประเมินผลการด าเนินการโดยกองแผนงาน มก. โดยนสิิตไดเ้ข้า
ประเมินในระบบฯ จ านวน 1,833 คน มีผลประเมินฯ ด้านกายภาพ
ของคณะ (รวม) = 3.79  ซึ่งคะแนนในด้านมีการดูแลความปลอดภัย
ของนิสิตขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะได้อย่างเหมาะสม มีค่าคะแนน 
= 3.85 2)  ระดับความพึงพอใจการให้บริการของ สล. โดยอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2556 ในวันประชุมอาจารย ์และ
ประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 2/2556  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ย  = 4.00  3)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อ มก. ในส่วนของ คณะวิศวกรรม ศาสตร ์ด้านการพัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลีย่ = 4.00  

11-5-1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อ มก. ในส่วนของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
การพัฒนาสุนทรียภาพทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
11-5-2 แบบรายงานสรุป
วิเคราะห์การประเมินผล
การบริหารงานของคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รอบ
ปีท่ี 3 ของการบริหารงาน
ตั้งแต่วันท่ี 19 ก.ย. 2553 
ถึง 18 ก.ย. 2556 
11-5-3 สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจการให้บริการ
ของส านักงาน
เลขานุการ  ประจ าปี 2556  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 6 
จุดแข็ง :  

1. คณะให้ความส าคัญต่อการจัดกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย ์บุคลากร และนิสิตมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะฯ และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเปน็ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิโดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  
- 
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จุดที่ควรพัฒนำ :  
- 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
- 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
- 

 

องค์ประกอบที่ 7  กำรบริหำรและกำรจดักำร  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 สภาสถาบันปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหน้า  

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดร้บัการแต่งตั้งตามพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2541 เพื่อท าหน้าท่ีวางนโยบายและ
แผนงานของคณะฯ ใหส้อดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตราที ่32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2541 โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี ้1)  วางนโยบายและ
แผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ 
2)  พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสตูรส าหรับคณะฯ 
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัฯ 3)  พิจารณาวางระเบียบ และออก
ข้อบังคับภายในคณะฯ ตามที่สภามหาวิทยาลยัฯ มอบหมายหรือเพื่อเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 4)  พิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย์ในคณะฯ ต่อมหาวทิยาลัย 5)  จัดการวัดผล ประเมินผล 
และควบคมุมาตรฐานการศึกษาคณะฯ 6)  ส่งเสริมงานวิจัย งานบรกิาร
วิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7)  ให้ค าปรึกษาและ
เสนอความเห็นต่อคณบด ี8)  ปฏบิัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับกิจการของคณะฯ 
หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวครบถ้วน และได้มี
การประเมินตนเองตามหน้าท่ีและบทบาท ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้
ล่วงหน้า ผ่านการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อวิเคราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ด้าน
ต่างๆ ผลการประเมินในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการปฏิบตัิงานอยู่ในเกณฑด์ีมาก  

7.1-1-1 ผลประเมินการ
บริหารงานของผู้บริหาร
คณะฯ  
7.1-1-2 ผลประเมินการ
บริหารงานของ
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 
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  2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน ์
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไป
ยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถใน
การวางแผนกลยุทธ์ 
มีการน าข้อมลู
สารสนเทศเป็นฐาน
ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน  

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) โดยยึดหลักการเป็นแผนที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตรข์อง มก. โดยจัดท า SWOT Analysis 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ การทบทวนปรัชญา ปณิธาน และ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ  ในอีก 10 ปีข้างหน้า มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าร่างแผนแต่ละด้าน จัดท าแผนฉบับร่าง รับฟังข้อคิดเห็นจากบคุลากร
คณะฯ ผ่านการประชาพิจารณร์่างแผนใน 3 ช่องทาง คือ บันทึกข้อความ
เรื่องการประชาพิจารณ์ส่งตรงถึงหัวหน้าภาควิชาผ่านเว็บไซต์คณะฯ และ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เมล ์(e-mail) ของบุคลากรทุกคน รวมถึงผ่าน ที่
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนฯ ที่ประชุมรองคณบด ีและจัดท าแผน
ฉบับสมบรูณ ์เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อทบทวนและปรบัปรุง
แผนและเสนอมหาวิทยาลยั เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 ในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ได้ถ่ายทอดแผนไปสู่
บุคลากรทุกระดับผ่านเวทีการสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจ าป ีพ.ศ. 
2557  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2557 ส าหรับการแจ้งแผนและผลการ
ปฏิบัติการคณะฯ  ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซตค์ณะฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคน 
ได้รับรู้และส่งข้อเสนอแนะมายังคณะฯ เพื่อการปรับปรุงการปฏบิัตงิานใน
ส่วนของระบบฐานข้อมลู คณะฯ มีระบบฐานข้อมลูที่ค่อนข้างสมบรูณ ์
ประกอบด้วยฐานข้อมลูนสิิต หลักสูตร บุคลากร ข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ข้อมูลงบประมาณ และมีระบบฐานข้อมลูผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งข้อมูลจากฐานต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมลูใช้ในการ
รายงานผลการด าเนินงานและประเด็นปญัหาเสนอผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแผนระยะต่อไป  

7.1-2-1 แผนปฏิบัติการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสต
ร์ พ.ศ.2556-2565 
7.1-2-2 แผน-ผล
ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2556 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มก. 
7.1-2-3 เอกสารสรุปการ
สัมมนาบคุลากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มก. 
ประจ าป ีพ.ศ. 2556 

  3 ผู้บริหารมีการก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผน
และผลการ
ด าเนนิงานของ
สถาบันไปยังบุคลากร
ในสถาบัน  

คณะฯ มีการก ากับติดตามและการน านโยบายและแผนปฏิบัติการคณะฯ 
ไปสู่การปฏิบตัิในการประชุมผู้บรหิารเป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง ได้แก ่ฃ
การประชุมรองคณบด ีและการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
เดือนละ 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประกัน
คุณภาพ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ยิ่งข้ึน และได้มีการเผยแพร่และสื่อสารแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานของคณะฯ ไปยงับุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสาร
ภายใน โดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  อาทิ การประชุมรอง
คณบด ีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
คณะฯ และการประชาสัมพันธผ์่านจอ Digital Singage เป็นต้น  

7.1-3-1 รายงานการ
ประชุมรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบด ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
7.1-3-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
7.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ  

  4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ ให้
อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม  

คณะฯ มุ่งมั่นสนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจในระดับ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยแต่งตั้ง
อาจารย ์บุคลากรเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อท าหน้าท่ีวิเคราะห์
กลั่นกรองข้อมูล และจัดท าข้อเสนอแนวทางการตัดสินใจเพื่อเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนนิการ 
นอกจากน้ีผู้บริหารคณะฯ ยังให้ความส าคญักับการใช้ประโยชน์จากระบบ
การสื่อสาร 2 ทาง โดยเปดิโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกิจการต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์/รับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์และ/หรือแผนปฏิบัตกิาร

7.1-4-1 รายงานการ
ประชุมอาจารย ์ครั้งท่ี 1 
7.1-4-2 รายงานการ
ประชุมอาจารย ์ครั้งท่ี 2 
7.1-4-3 รายงานการ
ประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุน ครั้งท่ี 1 
7.1-4-4  รายงานการ
ประชุมบุคลากรสาย
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ของคณะฯ รวมถึงการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบรหิาร 
ต่อผู้บริหารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น บันทึก จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงการน าข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารคณะฯ ในระดับภาควิชา สถาบัน/ส านัก มาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารงาน  

สนับสนุน ครั้งท่ี 2 

  5 ผู้บริหารถ่ายทอด
ความรู้และส่งเสรมิ
พัฒนาผู้ร่วมงาน 
เพื่อให้สามารถ
ท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
สถาบันเตม็ตาม
ศักยภาพ  

คณะฯ สนับสนุนการจดัการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูร้่วมงานให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงคข์องคณะฯ อย่างเต็มศักยภาพ ผ่านการ
สนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนตาม
จ านวนอาจารย์และบุคลากรของภาควิชา รวมถึงการจัดหลักสตูรฝึกอบรม 
(In house Training) แก่บุคลากรในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนาปรับปรุงคณุภาพ
กระบวนการท างาน การใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การจดัโครงการ
พัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (Productivity Quality 
Improvement Awards) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกดิการปรับปรุงงาน 
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษา  
ดูงาน เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุนได้มโีอกาสไดไ้ปศึกษา  ดูงาน
หน่วยงาน/องค์กรที่มีแนวปฏิบัติทีด่ีในด้านต่างๆ และน ามาปรับใช้ในการ
ท างานต่อไป  นอกจากน้ี ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการความรู้คณะฯ ได้จดักิจกรรม
แลกเปลีย่นความรู้ทั้งความรู้แบบ Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge เพื่อเสรมิสร้างการแลกเปลีย่นความรู้ทั้งด้านการผลติบัณฑิต
และการบริหารจัดการองค์กร  ในเรื่องต่างๆ  

7.1-5-1 การจัดสรรเงินค่า
พัฒนาบุคลากรให้แก่
หน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
7.1-5-2 ค าสั่งคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการความรู ้
คณะฯ  

  6 ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน
และผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย  

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงาน 
รวมถึงการเปดิโอกาสใหม้ีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนนิงาน 
ตามหลักการบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน 
ดังนี ้1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มีการบรหิารงานเพื่อให้บรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามที่ไดล้งนามในรายงานการรับรองการปฏิบัตริาชการไวก้ับ
มหาวิทยาลยัฯ 2) หลักประสิทธภิำพ (Efficiency) : คณะวศิวกรรม 
ศาสตร ์มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงาน และระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัตริาชการตามภารกิจ อีกทั้งเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ริหาร รายละเอียดของระบบ ที่ใช้งาน
ของคณะฯ ประกอบด้วย  ระบบประเมินผลการสอน ระบบเกรดออนไลน ์
ระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบภาระงานอาจารย ์ ระบบ
ฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย  ระบบการประชุมอเิล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 
ระบบสารสนเทศนิสติ  ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน M@xlearn  
3) หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)  และ 4) หลักภำระ 
รับผิดชอบ (Accountability) : คณะวิศวกรรม ศาสตร ์ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าท่ีในด้านการจัดการศึกษาตามพันธกิจหลักของคณะฯ 
เพื่อผลิตวศิวกรที่มีคณุภาพออกไปท างานรับใช้สังคม รวมถึงการผลติผล

7.1-6-1 นโยบายการ
ก ากับกิจการที่ด ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มก. 
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งานวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ โดยมีงานท่ีหลากหลาย อาทิ งานท่ีปรึกษางานออกแบบ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีู่การผลติ ฯลฯ 5) หลักควำมโปร่งใส 
(Transparency) และ  6) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) : 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์มีความมุ่งมัน่ในการบริหารงานตามหลักความ
โปร่งใส และหลักการมสี่วนร่วม โดยก าหนดใหม้ีผู้แทนบุคลากรอยู่ใน
คณะกรรมการต่างๆ ตามโครงสร้างการบริหารของคณะฯ เช่น 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ
สายสนบัสนุน เพื่อให้มีโอกาสในการรับทราบ ติดตามและตรวจสอบการ
บริหารงานของคณะฯ  ส าหรับการด าเนินงานในช่วงปีการศึกษาท่ีผา่นมา 
ผู้บริหารคณะฯ ได้เปดิเผยข้อมลูข่าวสารส าคัญใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านการประชุมอาจารย์คณะฯ และการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา โดยได้
รายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคลากร พึงทราบ อาทิ ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน-เงินรายได ้โครงการพัฒนาวิชาการ  ข้อมูลรายจา่ย
โครงการก่อสร้างอาคารใหม ่ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักความโปร่งใส โดยได้ด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบทาง
การเงิน/บัญช ีและการตรวจสอบพัสด/ุครุภณัฑ์เป็นประจ าทุกป ีโดยมี
คณะกรรมการจากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 7) หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) : คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มีรองคณบดฝี่ายต่างๆ รับมอบหมายการปฏิบตัิงานใน
ภารกิจด้านต่างๆ จากคณบด ีและมีคณะกรรมการฝ่ายตา่งๆ ซึ่งมีรอง
คณบดเีป็นประธาน ผู้แทนจากภาควิชาเป็นกรรมการ โดยมีการจัดประชุม
คณะกรรมการฝา่ยต่างๆ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ คณะกรรมฝ่ายวิจยั คณะกรรมการฝ่ายกิจการนสิิต เป็นต้น เพื่อ
เป็นการระดมความคิดในการพิจารณาตัดสินใจ ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงมีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดฝี่ายตา่งๆ เพื่อช่วยงานการบริหาร
จัดการของรองคณบด ีโดยมีการจดัประชุมรองคณบด/ีผู้ช่วยคณบด ีเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อหารือความคบืหน้าในภารกิจงานดา้นต่าง 8) หลักนิติ
ธรรม (Rule of Law) : คณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานด้วยหลักนิติ
ธรรม ค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย กล่าวคือ กรณี
ที่บุคลากรของคณะฯ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดทางวินัย หรือถูก
กล่าวหาว่าประพฤติผดิจรรยาบรรณ คณะฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยว่า พฤติกรรมตามข้อกลา่วหามีมลูความผิด
ทางวนิัยหรือไม่ประการใด โดยเปดิโอกาสใหผู้้กล่าวหาไดโ้ต้แย้งแสดง
พยานหลักฐานในการหักล้างข้อกล่าวหาได้อย่างเตม็ที ่ตลอดจนเปดิโอกาส
ให้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ก่อนพิจารณาน าเสนอเรื่องต่อมหาวิทยาลัย 
ซึ่งในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัย หรือจรรยาบรรณ จะเปน็การ
ด าเนนิการในรูปของคณะกรรมการสอบสวนท่ีคณะฯ แต่งตั้งขึ้นตาม
ขั้นตอนในการสอบสวน เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้กับ
บุคลากรของคณะฯ 9) หลักเสมอภำค (Equity) : คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ให้ความส าคญักับหลักความเสมอภาคทั้งในด้านการบริหารและการ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ให้บริการ โดยผู้บริหารของคณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีสว่น
ร่วมในการบรหิารงานและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ในด้านการ
ให้บริการ นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
การเรยีนในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้เขา้ศึกษาโดยเสมอภาคกันแล้ว คณะฯ 
ยังให้ความส าคญักับการสร้างความเสมอภาคดา้นการให้บริการจากคณะฯ 
ของบุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงและการ
ได้รับข้อมลูข่าวสาร ของคณะฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก ่ป้ายสื่อ
ประชาสมัพันธ์ จอ Digital Signage การรายงานผ่านข่าวประชาสัมพันธ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล ์และเอกสารประชาสัมพันธ์คณะฯ เป็นต้น 10) 
หลักมุ่งฉันทำมติ (Consensus Oriented) :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้
ความส าคญักับการน าหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใช้ในการตัดสินใจ
ทางการบริหาร ผ่านการประชุม ปรึกษา หารือ ตัวอย่างที่แสดงการยดึ
หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิคือ กระบวนการตัดสินใจในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ คณะกรรมการสายสนับสนุน ต่างยึดถึอเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไมเ่ห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ โดยอาศยัฉันทา
มติของที่ประชุมที่มีการยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็น
ที่แตกต่าง เพื่อให้ได้ข้อยุตริ่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคณะฯ  

  7 สภาสถาบัน
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหาร
น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็น
รูปธรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร
คณะฯ ทุกระดับ ประกอบด้วย  รองคณบด ีหัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการ
สถาบัน และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ โดยไดด้ าเนินการตามเกณฑ์ที่ 
สมศ. และมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี ้1) คณบดไีด้รบัการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบตัิงานของ
คณบด ีผู้อ านวยการสถาบัน/ส านกั ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งข้ึนเป็นคณะ
กรรมการฯ ได้ท าหน้าท่ีตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ทุกรอบปีของวาระการด ารงต าแหน่งการบริหาร 2) คณะฯ ได้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของรองคณบดี หัวหน้าภาควชิา 
ผู้อ านวยการสถาบัน และหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ผ่านการประเมินผล
การบริหารงานท่ีส่งให้บุคลากรประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  
นอกจากการประเมินผู้บริหารผา่นแบบประเมินแล้ว คณะฯ ได้วิเคราะห์
และประเมินผลการปฏบิัติงานจากรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของ
คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในประจ าปีการศึกษาลา่สดุมาประกอบ  
การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงานของคณะฯ ในส่วนของการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะฯ  
ได้มีการประชุมหารือ แจ้งผลการประเมินใหผู้้บรหิารทุกระดับทราบ  
ซึ่งผู้บริหารยอมรับผลการประเมินและมเีจตนาท่ีจะน าข้อเสนอแนะจาก
การประเมินผลไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เห็นสมควร  
และสามารถด าเนินการได้ต่อไป ทั้งนี้คณบดีได้น าผลการประเมินการ
บริหารงานฯ มาแจ้งท่ีประชุมทราบถึงผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
ที่ได้จากบุคลากรและนสิิต เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานฯ ในปีต่อไป  

7.1-7-1 แบบรายงานสรุป
วิเคราะห์การประเมินผล
การบริหารงานของคณบดี
วิศวกรรมศาสตร ์ 
7.1-7-2 ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 
7.1-7-3 สรุปการ
ประเมินผลการบริหารของ
รองคณบดฝี่ายต่างๆ 
คณะฯ ประจ าป ี2556 
7.1-7-4 ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้าน
การวิจัย  

คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการความรู ้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ภายใน
คณะฯ ได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการ
ความรู้ของ มก. โดยไดด้ าเนินการบริหารจดัการความรู ้ฯ 
ตามแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2556 ซึ่งก าหนด
เป้าหมายมากกว่า 2 หัวข้อ ความรู้ โดยได้ก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต โดยให้คณาจารย์แลกเปลีย่นเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ
การเรยีนการสอนและผลติบณัฑิตอย่างสร้างสรรค ์ด้านการ
พัฒนาวิชาการและคณุภาพอาจารย์  ในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุน มีการถ่ายทอดความรู้จากการไปฝึกอบรมสัมมนา 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ตามภารกิจของงานด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านการบริหารจดัการ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการ
ประกันคณุภาพ และด้านอาคารสถานท่ีฯ  
 
 

7.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการความรู ้
7.2-1-2 แผนและผลงานและ
งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 
2556 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดการความรู ้
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  2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1  

คณะฯ ได้จดัท าโครงการจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มก. โดยมีหลักการและเหตุผลในการให้คณะฯ เป็นหน่วยงาน
ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ วิจัยและนวตักรรมใน
ระดับสากลทีส่ามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
โครงการการจัดการความรู้ของคณะฯ จะจัดในรปูแบบการ
แบ่งปันความรู้ จากเพื่อน สูเ่พื่อน การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิ
(Community of Practice) ในด้านต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมและ
กลุ่มเป้าหมายเน้นการจดัการถ่ายทอดความรู้จากบคุลากร
สายสนบัสนุนและสายวิชาการ โดยเน้นท่ีจะพัฒนาความรู้
และทักษะ ได้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลีย่นความรู้ทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) และเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) โดยได้ก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 100 คน/ปี หรือครั้งละ 40-80 คน  

7.2-2-1 แผนและผลงานและ
งบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 
2556 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดการความรู ้

7.2-2-2 โครงการจัดการ
ความรู้ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มก. 

  3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จาก
ความรู ้ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพรไ่ปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด  

คณะฯ มีการแบ่งปันและแลกเปลีย่นเรียนรู้ ดังนี ้ 1) 
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการผลติบณัฑิต เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนและผลติบัณฑติอย่างสร้างสรรค์ 
เพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้ประสบการณ ์ตลอดจนสามารถน า
เทคนิคไปใช้ได ้2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เรื่อง เป็น ศ.อย่างมีสไตล ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวางแผน แนวคิด มุมมองและประสบการณ์ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของอาจารย ์3) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง นานาสาระ: เลาะรั้วมหาวิทยาลัย
จากฮ่องกง-ไปญี่ปุ่น  จากประสบการณ์ของผู้เขา้ศึกษาดูงาน
ในต่างประเทศ เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกบัมหาวิทลัยในฮ่องกงและ
ญี่ปุ่น  4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้หัวข้อเรื่อง Medley Training 
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนท่ีผ่านการอบรมสัมมนาในหัวข้อ
ต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กนัและกัน 5) แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เรื่อง Information 
Security and Awareness เพื่อให้บุคลากร ตระหนักถึงภัย
คุกคามที่มากับ IT กฎหมายและการใช้ประโยชน ์IT 6) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรใหส้ามารถท างานทดแทนกันได”้ เพื่อเรียนรู้ในแนว
ทางการแลกเปลี่ยนการจัดการท างานทดแทนกัน 7) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงานภายในสังกัดคณะวิศวฯ เพื่อเรียนรู้การ
จัดท ารายงาน SAR ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 8) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เรื่อง  ความปลอดภัยในการท างานด้าน

7.2-3-1 เอกสารภาพรวม
กิจกรรม KM ปี 56-57  
7.2-3-2 สรุป การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน
และพัฒนาบณัฑิตอย่าง
สร้างสรรค ์
7.2-3-3 สรุป เป็น ศ. อย่างมี
สไตล ์
7.2-3-4 สรุป นานาสาระ: 
เลาะรั้วมหาวิทยาลัยจาก
ฮ่องกง-ไปญี่ปุ่น   
7.2-3-5-สรุปMedley 
Training 
7.2-3-6 สรุปinformation 
security and awareness 
7.2-3-7 สรุป การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
สามารถท างานทดแทนกันได ้
7.2-3-8 สรุป การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของหน่วยงานภายใน
สังกัดคณะวิศวฯ 
7.2-3-9 สรุปความปลอดภยั
ในการท างานสารเคมีและ
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สารเคมีและยานพาหนะ เพื่อให้บคุลากรที่เกีย่วข้องมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้สารเคมีในการท างาน รวมถึงการการขับ
ขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย  

ยานพาหนะ 

  4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์
อักษร (explicit 
knowledge)  

จัดเก็บข้อมลูสรุปความรู้ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit 
knowledge ณ ส านักงานเลขานกุาร และเว็บไซต ์ดังนี ้1) 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนและผลิตบณัฑติ
อย่างสร้างสรรค ์2) เรื่อง เป็น ศ.อย่างมีสไตล ์3) เรื่อง นานา
สาระ: เลาะรั้วมหาวิทยาลยัจากฮอ่งกง-ไปญี่ปุ่น  4) เรื่อง 
Medley Training 5) เรื่อง Information Security and 
Awareness 6) เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถท างานทดแทนกันได ้7) เรื่อง  การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานภายในสังกัดคณะ
วิศวฯ 8) เรื่อง  ความปลอดภัยในการท างานด้านสารเคมีและ
ยานพาหนะ  

7.2-4-1-แหล่งจัดเก็บ DVD 
และเอกสารสรุปการจัด
กิจกรรม 
7.2-4-2 หน้าเว็บ KM ของ
คณะฯ
http://www.eng.ku.ac.th/km/ 

  5 มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู ้ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดมีาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

คณะฯ ได้น าความรู้ทีไ่ด้จากการจดัการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ได้แก ่1) น าความรู้เรื่อง Information 
Security and Awareness เพื่อให้ผู้ที่ใช้ระบบ IT มีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ระบบอินเตอรเ์น็ต ใน
เรื่องภัยคุกคาม การรักษาข้อมูลความลับ ความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการใช้ระบบ IT 2) น าความรู้เรื่อง 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน
ภายในสังกัดคณะวิศวฯ มาปรับใช้ในเขียน SAR การ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ปีการศึกษา 2556 3) น าความรู้
เรื่อง  ความปลอดภัยในการท างานด้านสารเคมีและ
ยานพาหนะ เพื่อน าปประยุกต์ใช้ในการท างานให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน โดยจัดเก็บในรูปของเอกสารสรุปการจัด
โครงการดังกล่าวไว้ท่ีหน่วยงานท่ีจดัท าและหน่วยสารสนเทศ
ฯ ของคณะ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ KM ของ ส านักงาน
เลขานุการด้วย  

7.2-5-1 สรุปสาระส าคัญ 
information Security and 
Awareness 
7.2-5-2 เอกสารสรุปการ
จัดท า SAR หน่วยงาน 
7.2-5-3 เอกสารสรุปความ
ปลอดภัยในการท างาน  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ  มีการด าเนินการ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีแผนระบบ
สารสนเทศ 
(Information 
System Plan)  

คณะฯ มีการด าเนินการด้านสารสนเทศโดยสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี 2555-
2558 ซึ่งมีการจัดท าแผนงานด้านสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ 
สารบรรณและวิเทศสมัพันธ์ ประจ าปี 2556 โดยมี
คณะกรรมการฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์เป็นฃ
ผู้ก ากับดูแล  

7.3-1-1 แผนสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 
http://www.ku.ac.th/e-
university/ 
7.3-1-2 แผน-ผลดา้น
สารสนเทศ  
7.3-1-3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์  

  2 มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธ
กิจของสถาบัน โดย
อย่างน้อยต้อง
ครอบคลมุการจดัการ
เรียนการสอน การ
วิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน 
และสามารถน าไปใช้
ในการด าเนินงาน
ประกันคณุภาพ  

คณะฯ ไดม้ีระบบสารสนเทศท่ีรองรับการบริหารงานและการ
ตัดสินใจ ดังนี ้1) ระบบ ERP เป็นระบบกลางของ มก. เพื่อการ
จัดการดา้นการเงิน 2)  ซอฟต์แวรด์้านงานวิจัย ซึ่งเป็นแหล่ง
รวบรวมผลงานตีพมิพ์ และวารสารงานวิจัยของคณะฯ 
3)  ระบบ M@xlearn เป็นระบบการเรยีนการสอน  อาจารย์
ผู้สอนสามารถลงข่าวการเรียนการสอน และรายละเอียดของ
รายวิชาผ่านเว็บไซต์ได ้4) ระบบสารสนเทศการฝึกงานภาคฤดู
ร้อน เป็นระบบท่ีหน่วยงาน นิสิต สามารถเข้าไปดูกิจกรรมการ
ฝึกงานภาคฤดรู้อนได ้5) การจัดหอ้งเรียนและตารางสอน 6) 
ระบบ e-Photo เป็นแหล่งรวบรวมรูปกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
7) ระบบ e-Meeting เป็นการแจง้เวียนการประชมุบนเว็บไซต ์
เช่น แจ้งวันเวลาสถานท่ี วาระการประชุมและรายงานการ
ประชุม 8) ระบบรับ-ส่งหนังสือ บันทึกการรับเข้า-ส่งออก
หนังสือราชการของคณะ 9) ระบบจองรถของหน่วยยานพาหนะ 

7.3-2-1 ระบบ ERP 
7.3-2-2 เว็บไซต์งานวิจัย 
นวัตกรรม คณะวิศวฯ มก. 
http://www.research.eng.ku
.ac.th/ 
7.3-2.3 ระบบ M@xlearn 
7.3-2-4 ระบบสารสนเทศการ
ฝึกงานภาคฤดรู้อน 
7.3-2-5 เว็บไซต์ระบบจอง
ห้องเรียน 
7.3-2-6 ระบบ e-Photo 
7.3-2-7 ระบบ e-meeting 
7.3-2-8 ระบบรับ-ส่งหนังสือ 
7.3-2-9 ระบบจองรถ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เพื่อให้สามารถทราบตารางการใช้รถของคณะฯ 10) ระบบ
รายงานข้อมูลอาจารย ์ประกอบดว้ย การรายงานเกรด 
ฐานข้อมูลงานวิจัยฯ ภาระงานอาจารย ์โครงการวิจัย ดัชน ี
ตัวช้ีวัดจากระบบภาระงานอาจารย์ การพัฒนาเว็บไซต์ของทุก
ภาควิชา 11) แหล่งข้อมูลผลงานบริการวิชาการแกส่ังคมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการวิชาการฯ 12) ฐานข้อมูลวิศวกรรมสาร ทั้งฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์13) 
ระบบ CHE QA Online เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะทุกรอบปีการศึกษา ตามตัวบง่ช้ีของ สกอ. สมศ. และ มก.  

7.3-2-10 ระบบภาระอาจารย ์
7.3-2-11 แหล่งข้อมูลงาน
บริการวิชาการแกส่ังคม คณะ
วิศวฯ 
7.3-2-12 ฐานข้อมูลวิศวกรรม
สาร  
7.3-2-13 ระบบ CHE QA 
Online 

  3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ  

คณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะฯ โดย
ได้เปดิโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้น าข่าวประชาสมัพันธ์ขึ้นบนเว็บไซตไ์ด ้ซึ่งผลการส ารวจความ
พึงพอใจดังกล่าวได้ค่าคะแนนเฉลีย่ที่ 3.76  

7.3-3-1 แบบประเมินความพึง
พอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
7.3-3-2 สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ 

  4 มีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ  

จากผลการประเมินในข้อ 3 มีผู้เสนอแนะขอให้ admin ของ
หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับแก้ไข Banner บนหน้าเว็บไซตไ์ด้
ด้วยตนเอง คณะฯ จึงได้ด าเนินการก าหนดและอนุญาติสิทธ์ิให ้
Admin ของหน่วยงานต่างๆ สามารถปรับปรุง Banner บนหน้า
เว็บไซตไ์ดด้้วยตนเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
น าเสนอข่าวประชาสัมพันธ ์ 

7.3-4-1 หน้าเว็บไซต์คณะฯ 
หลังการปรบัปรุงของหน่วย
ทะเบียนฯ  

  5 มีการส่งข้อมลูผ่าน
ระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนด  

1. คณะฯ มีการส่งข้อมลูการจดัซือ้จัดจ้างเข้าสูร่ะบบของ
กรมบัญชีกลางโดยผ่านลิงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ GFMIS 
ของกรมบัญชีกลาง 2. คณะฯ มีการรายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHEQA Online เสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน และ สกอ.  

7.3-5-1 ระบบ GFMIS 
7.3-5-2 ระบบ CHEQAOnline  

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ  มีการด าเนินการ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหาร
ความเสีย่ง โดยมผีู้บรหิาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ี
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
สถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  

คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ค าสั่งที ่134/2553 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2553 โดยมีคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ์เป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพ เป็น
รองประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและประกันคณุภาพ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
เป็นกรรมการ และมฝี่ายเลขานุการเป็นหัวหน้างานแผนและ
ประกันคณุภาพ และหัวหน้าหน่วยประกันคณุภาพและ
บริหารความเสี่ยง โดยก าหนดนโยบายหรือแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ ใหส้อดคล้องกับนโยบายและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ มก. พร้อมด าเนินการ
ควบคุมภายใน ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
รวมทั้งก าหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง และการควบคมุภายในของคณะฯ  

7.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง  

  2 มีการวิเคราะหแ์ละระบุความ
เส่ียง และปัจจยัที่กอ่ให้เกิด
ความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของสถาบัน 
ตัวอยา่งเช่น 
- ความเส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย 

คณะฯ ไดม้อบหมายใหร้องคณบดทีุกฝ่ายด าเนินการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง พร้อมท้ังปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
แบบประเมินความเสี่ยง (KU-ERM6) ในประเด็นที่เกี่วข้อง 10 
ยุทธศาสต ์ดังนี ้1) ด้านยุทธศาสต ์2) ด้านการเรียนการสอน 
3) ด้านกิจการนิสติ 4) ด้านการวิจยั 5) ด้านการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 6) ด้านบริการวิชาการ 7)ด้าน
การเงินและงบประมาณ 8)ด้านการบริหาร 9) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ10) ด้านกายภาพ  

7.4-2-1 แบบประเมินความ
เสี่ยง ปี 2556  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน 
เช่น ความเส่ียงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบุคลากรและ
ความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์
ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

  3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  

จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่กอ่ให้เกิด
ความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยง (KU-ERM6) ในข้อ 2 
ยังคงเหลือความเสี่ยงซ่ึงต้องด าเนินการ ดังน้ี 1.ด้านยุทธศาสตร์ 
: มาตรการปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมก ากับและการ
ประเมินผลของแผน 2.ด้านการเรีนการสอน มีประเด็น 2 ข้อ 
คือ 2.1 การจัดการเรียนการสอนวชิา 01200101 การคิดเชิง
นวัตกรรม 2.2 การด าเนินการจัดท าแบบ มคอ.3 และ แบบ 
มคอ.6 3.ด้านกิจการนิสิต : โครงการวิศวะดงตาลอาสาพัฒนา
และส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท 4.ด้านการวิจัย มี 2 ประเด็น 
คือ  4.1 การส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยระดับภาควิชาและ/หรือ
ระหว่างภาควิชา/หน่วยงานภายนอกคณะฯ   4.2 ให้รางวัล
ตีพิมพผ์ลงานวิจัย 5.ด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
มี 4 ประเด็น ดังน้ี  5.1 วิศวกรรมทีแ่สดงถึงความกา้วหน้าดา้น
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 5.2.ทุนนิสิตระดับ
ปริญญาโทที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม  5.3 ผลิตส่ือเพือ่
เผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม  5.4 One 
Department One Product 6.ด้านบริการวิชาการ มี 2 
ประเด็น คือ 6.1 การจัดอบรมความรู้ในงานโครงการพัฒนา
วิชาการ 6.2 การจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น  7.
ด้านการเงินและงบประมาณ : การจัดระบบสารสนเทศการเงิน/
พัสด ุเพื่อให้เขา้กับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย 8.ด้านการ
บริหาร : การรักษาสถานภาพและความน่าเชือ่ถอืขององค์กรต่อ
ผู้รับบริการ 9.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการ 
วิเทศสัมพันธ ์มี 7 ประเด็น  9.1 ซอฟตแ์วร์ระบบงาน  
9.2 ซอฟตแ์วร์ระบบการเรียนการสอน  9.3 โครงการสนับสนุน
นิสิตและบุคลากรต่างชาต ิ 9.4 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมลู 
AEC 2558  9.5 การจัดท าของที่ระลึกมอบใหช้าวต่างชาต ิ9.6 
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธแ์นะนาคณะและหลักสูตรเป็น
ภาษาอังกฤษ  9.7 เตรียมความพรอ้มด้านภาษาอังกฤษ 10.ด้าน
กายภาพ มี 2 ประเด็น คือ 10.1 การปรับปรุงความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย  10.2 งานปรับปรุงคลองระบาย
น้ าและระบบบ าบัดน้ าเสียด้านเหนือของคณะฯ  
 

7.4-3-1 แบบประเมินความ
เสี่ยง ปี 2556  



-125- 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  4 มีการจัดท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน  

คณะฯ ได้น าผลจากการประเมินและผลกระทบของความ
เสี่ยงสูงจากข้อ 3 ทั้ง 10 ด้าน มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(R-ERM.F2) และได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวตัถุประสงค์ที่
ได้ระบุไวต้ามก าหนดการเสร็จสิ้นของโครงการและ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  

7.4-4-1 แผนบริหารความ
เสี่ยง ปี 2556  

  5 มีการตดิตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

มก. ได้มีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
ซึ่งคณะฯ ไดด้ าเนินการจัดส่งรายงานการติดตามการ
ด าเนินงานตามความเสี่ยงต่อ มก. จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 
รายงานรอบ 6  เดือน เมื่อวันท่ี 10 พ.ค. 2556 ครั้งท่ี 2 
รายงานผลการติดตามรอบ 9 เดือน เมื่อวันท่ี 30 ก.ย. 2556 
พร้อมกันนี ้คณะฯ ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง (R-
ERM.F1) และการควบคุมภายใน งวดระยะเวลาวันท่ี 1 ต.ค. 
2555 -  30 ก.ย. 2556  ต่อ มก. เพื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานของคณะฯ ต่อไป  

7.4-5-1 บันทึกข้อความ
รายงานผลด าเนินการตาม
แผนฯ รอบ 6 เดือน  
7.4-5-2  บันทึกข้อความส่งผล
การด าเนินการตามแผนบริหารร
ความเสี่ยง 2556 ครั้งท่ี 2 
7.4-5-3 บันทึกรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงและรายงาน
ผลการควบคุมภายใน ปี 2556  

  6 มีการน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรบั
แผนหรือวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงในรอบปีถัดไป  

มก. ได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
วิทยาเขตบางเขน โดยได้เชิญกรรมการและตัวแทนจากคณะฯ  
ที่สังกัดวิทยาเขตบางเขน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการ
วิเคราะห ์ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของทุกคณะ ตามนโยบายบริหารความเสีย่ ปีงบประมาณ 
2557 ซึ่งคณะฯ ได้น าข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเข้า
ร่วมประชุมมาจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
2557 ที่คณะฯ สามารถด าเนินการได้และเพิ่มเตมิในการ
จัดท าแผนฯ เช่น งบประมาณสนบัสนุนการท างานวิจัยและ
การเสนอผลงานทางวิชาการยังไมเ่พียงพอและเหมาะสม และ
การรายงานการเงินเพื่อออกจากระบบ ERP ยังไม่ครบถ้วน
และถูกต้อง  

7.4-6-1 รายงานการประชุม
และนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งของ มก. 
7.4-6-2 แผนบริหารความ
เสี่ยง ปี 2557  

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๓   กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน   ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง 
(คะแนนเต็ม ๕)  

4.4 4.4 

  

 ตัวตั้ง= 4.400 ตัวหาร = 1.000  ผลลัพธ์ = 4.400 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ปีการศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนการประเมินผลคณบด ี= 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 
รำยกำรหลักฐำน 
13.-1 ผลประเมินตัวบ่งช้ีที ่13 การปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร (คณบด ีผู้อ านวยการสถาบนั และผู้อ านวยการส านัก) 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 4.750 4.75 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4.50 4.400 4.40 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.50 4.400 4.40 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 7 
 
จุดแข็ง :  

1. มีทีมงานบุคลากรทั้งในสายอาจารย์ และสายสนับสนนุที่เข้มแข็ง และสามารถด าเนนิการตอบสนองต่อนโยบาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีความช านาญ และมีความสามัคคีในการอุทิศตนท างานเพื่อประโยชน์ของราชการ 

2. คณะฯ มีดุลยภาพในการสร้างผลงานทั้งในเชงิวิชาการ งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก และ
การบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3. มีแผนงานและงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
4. งานอาคารสถานที่มีรูปแบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์การให้บริการ ท าให้มีความคล่องตัว และด าเนนิการ

อย่างมีประสทิธิภาพ 
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  
1. เปิดตลาดการศึกษาสูป่ระชาคมอาเซียน และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคสามารถส่งเสริมให้ทุกภาควิชาใช้ทรัพยากร

ด้านการใช้ห้องเรียนและครุภัณฑ์พื้นฐานร่วมกัน 
2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในงานอาคารสถานที่เข้าเสริมความรู้ใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชง้านในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการให้บริการดีขึ้น รวดเร็วขึ้น  
3. มีโอกาสประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยการใช้ระบบบนัทึกติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าของทุกอาคารแบบ Real 

Time เพื่อก าหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลงังานให้เป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ :  

1. ต้องเพิ่มการผลิตนิสติในระดบับณัฑิตศึกษาในมากข้ึน และ.เพิมความบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 
2. ระบบการก าจดัของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ 
3. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ยังไม่เหมาะสมและเพยีงพอต่อจ านวนนิสิตและบุคลากรของคณะ 
4. ห้องปฏิบัติการวิจัยส าหรับอาจารย์และนักวิจัย มีค่อนข้างจ ากัด และการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

ยังไม่เป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  
1. น างบประมาณมาลงทนุตามเสนอในแนวทางเสริมจุดแข็งและจดุที่ควรพัฒนา 
2. คณะฯ ควรน าเสนอมหาวิทยาลยัในการบริหารจัดการระบบการก าจัดของเสียในห้องปฏิบัติการที่เป็นภาพรวมใน 

ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดภีายในมหาวิทยาลัยให้นา่อยู่ มีบรรยากาศที่ด ี
สามารถประหยัดคา่ใช้จา่ยในภาพรวม และเปน็การส่งเสริมการก าจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี 

3. การบริหารจัดการสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ให้เหมาะสม เพียงพอต่อจ านวนนิสิตและบุคลากรของคณะ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร ที่นั่งพัก เป็นต้น  

4. ควรพิจารณาเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของห้องปฏิบัติการวิจยัให้เพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์และ
นักวิจัย รวมทั้งวางระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการในระดับคณะ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
1. การมีนโยบายและการจัดการอย่างสมดลุย์ในงานและสง่เสริมสนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านเชิงวชิาการและการ

สนับสนนุงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 
2. คณะฯจะมอบหมายให้คณะกรรมการกายภาพซึ่งมาจากภาควชิาต่างๆด าเนนิส ารวจแหล่งที่มาของน้ า

เสีย วิเคราะห์ปริมาณ และ คุณภาพของน้ าเสีย ที่มาจากห้องปฏิบัติการของอาคารของภาควิชาต่างๆ ส ารวจแนว
ท่อน้ าเสียเดิมและก าหนดมาตรการวางแผนแยกระบบท่อน้ าเสยีของห้องปฏิบัติการออกจากระบบท่อน้ าเสีย
ทั่วไป โดยระบบท่อน้ าเสียของห้องปฏิบัติการซึ่งมีส่วนประกอบจากสารละลายกรด ด่างหรือมีโลหะที่เปน็พิษ 
จะต้องวางท่อใหม่และสร้างบ่อพักย่อยตามอาคารต่างๆเพื่อใช้บ าบดัน้ าเสียเบื้องต้น ก่อนที่จะปล่อยน้ าเสียไปยัง
ระบบน้ าเสียรวมของมหาวิทยาลัย 

3. ห้องเรียน: คณะวิศวกรรมศาสตร์มีจุดแข็งที่มีคณาจารย์ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมหลายสาขา มีแผน
งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่อย่างชัดเจน แต่เนื่องจากคณะมีนิสิตปริญญาตรีจ านวนประมาณ 5000 คน 
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกจ านวนประมาณ 2000 คน และคณะมีนโยบายการบริหารจัดการด้านคุณภาพ
การเรียนการสอนโดยการจ ากัดจ านวนนสิิตในวชิาบรรยายในแต่ละห้องไม่เกิน 60 คน ท าให้มีผลกระทบท าให้
ต้องใช้ห้องเรียนจ านวนมากห้องเรียนทุกห้องถูกใช้งานอย่างเตม็ที่ และถ้าต้องซ่อมแซมห้องเรียนจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีห้องเรียนส ารอง มีห้องเรียนจ านวนหนึ่งกระจายอยู่ตามอาคารภาควชิาตา่งๆซึ่งขาด
การประสานงานให้น าทรัพยากรมารวมกันแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด   โรงอาหาร: มหาวิทยาลัยมีนโยบายเดิม
ไม่ส่งเสริมให้คณะต่างๆสร้างโรงอาหารโดยให้นิสิตและบุคลากรไปใชโ้รงอาหารกลางของมหาวทิยาลัย แต่ใน
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สภาพความเปน็จริงนั้นโรงอาหารกลางตั้งอยู่ไกลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้นิสิตมีเวลาไมพ่อในการเดินทาง
ไปและกลับจากโรงอาหารกลาง ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ขอความเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจาก
มหาวิทยาลยัให้สร้างโรงอาหารประจ าคณะแต่เนื่องจากข้อจ ากดัด้านสถานที่ท าให้โรงอาหารมขีนาดเล็กรองรับ
ผู้ใช้บริการไดป้ระมาณ 800 คน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มี
จ านวน ประมาณ 7000 คนนอกจากนี้ยังมีนสิิตคณะตา่งๆที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาใชบ้ริการด้วยท าให้ในช่วงพัก
กลางวันจึงมีความแออัดมากข้ึน 

4. คณะฯมีแผนจะสร้างอาคารใหม่อีก 3 อาคาร ได้แก ่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ อาคารวิศวกรรมเครื่องกล 
อาคารวิศวกรรมการบินและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รองรับการเรียน
การสอนและการวิจัยได้อย่างพอเพียง ภาควิชาที่มีของเสียอันตราย เช่น ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการจัดการของเสียผา่นหนว่ยงานเอกชน เป็นประจ าอยู่แล้ว 

 

องค์ประกอบที่ 8  กำรเงินและงบประมำณ   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  มีการด าเนินการ 7 ข้อ  

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินท่ีสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน  

คณบดไีด้ก าหนดนโยบายโดยมอบรองคณบดีแต่ละฝ่าย
ก ากับดูแลและจดัท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2565) ของคณะฯ 
ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดกลยุทธที ่4.5 การเพิ่มความมั่นคง
ทางการเงินเพื่อสร้างความน่าเนื่อเช่ือถือขององค์กรเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ มก. ในกลยุทธ์ที ่3 แสวงหา
รายได้จากภายนอก และจดัท าเปน็แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ด้รับ  

8.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ มก. 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-
2565) 
8.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิศวฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 
2556-2565) 
8.1-1-3 แผนงบประมาณ
แผ่นดิน/แผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี 2556( 
กผง.5503,กผง.5504 ) 

  2 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี

1.คณะกรรมการประจ าคณะฯ ไดร้่วมกันก าหนดแนว
ทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีการเพิ่มรายได ้
จากการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ 2.
คณะฯ มีนโยบายพึ่งพาตนเอง ใช้จ่ายอย่างพอเพียงโดยให้
ความส าคญัของการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างมี

8.1-2-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์คร้ังที่ 
13/2556 วันที ่4 เดือน
กันยายน 2556 
8.1-2-2 ตารางการจัดสรรและ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

ประสิทธิภาพ 3.คณะฯ ได้ด าเนินการบันทึกข้อมลูทาง
การเงินเข้าระบบสารสนเทศทางการเงิน (ERP) ของ
มหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง ท าให้การใช้เงินเป็นไปตามแผน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้4.มีการจัดสรรงบส าหรับพัฒนาบุคลากร จาก
เงินรายได้คณะฯ เพื่อการอบรม/ สัมมนา โดยคดิตามราย
หัวของบุคลากรภายในสังกัดแตล่ะประเภท ( สายวิชาการ/ 
สายสนบัสนุน )  

สรุปการใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดินประจ าปี 2556 
8.1-2-3 ตัวอย่างการบันทกึ
ข้อมูลการใช้เงินรายได้ในระบบ
สารสนเทศทางการเงิน (ERP) 
8.1-2-4 ตัวอย่างการได้รับ
จัดสรรเงินงบพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2556  

  3 มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

คณะฯ มีการจดัท าแผนงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายไดโ้ดยวางแผนการใช้เงินในงบบุคลากร 
งบด าเนินงาน งบลงทุนและงบอุดหนุนให้เพียงพอ และ
เป็นไปตามแผนท่ีตั้งไว้ในแต่ละป ี 

8.1-3-1 แผนงบประมาณ
แผ่นดิน/แผนงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าป ี2556 ( 
กผง.5503,กผง.5504 )  

  4 มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็น
ระบบ และรายงานต่อ
สภาสถาบันอย่างน้อยปี
ละ  
2 ครั้ง  

มีการจัดท ารายงานทางการเงินแสดงสถานะทางการเงิน
ของหน่วยงานในสังกัด เข้าที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 
เพื่อพิจารณาและวางแผนการใช้เงนิเป็นประจ าทุกเดือน 
แต่เนื่องจากประสบปัญหาในการจัดท ารายงานทางการเงิน
บนระบบ ERP จึงท าให้ล่าช้าในการรายงานต่อ มก. ได ้ 

8.1-4-1 ตัวอย่างสรุปเงิน
คงเหลือ เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ประจ าเดือน
กันยายน 2556 
8.1-4-2 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

  5 มีการน าข้อมลูทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะหค์่าใช้จ่าย และ
วิเคราะหส์ถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
ของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง  

1.การบริหารและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าป ีมีการ
บันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบงบประมาณ (BUDGET) 
ของมหาวิทยาลัย ท าให้ทราบผลการด าเนินงาน แยก
ประเภทแผนงาน/หน่วยงาน และสรุปการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีเพื่อคาดการใช้จ่ายในปีถัดไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2.การบริหารเงินรายได้ของหน่วยงานมีการ
ร่วมพิจารณา วิเคราะห ์ประมาณการค่าใช้จ่าย และ
ตัดสินใจในการใช้เงิน  ในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ 
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด  

8.1-5-1 ตัวอย่างการบันทึก
ข้อมูลทางการเงินผา่นระบบ
งบประมาณ(BUDGET)/ สรุป
การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจ าป ี2556 
8.1-5-2 ตัวอย่างสรุปเงิน
คงเหลือ เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ประจ าเดือน
กันยายน 2556  

  6 มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท า
หน้าท่ีตรวจ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันก าหนด  

1.คณะฯ โดยงานคลังและพสัดุมีการจัดท ารายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันตามระเบียบ ผ่านการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นประจ าทุกวันท าการ 2.
คณะฯไดร้ับการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินกองทุนคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์จากส านักงานตรวจสอบภายใน มก. ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

8.1-6-1 ตัวอย่างการจัดท า
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
วันที ่30 กันยายน 2556 
8.1-6-2 ผลการตรวจสอบบัญชี
กองทุนคณะฯ ของส านักงาน
ตรวจสอบภายใน มก.และ
รายงานผลจากคณะฯ ตาม
ประเด็นที่ตรวจพบ 

  7 ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้

ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีการติดตาม 
ควบคุม วิเคราะห ์ประเมินผลการใช้เงินจากรายงานการใช้

8.1-7-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
และน าข้อมลูจาก
รายงานทางการเงินไปใช้
ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ  

เงินของหน่วยงานภายในสังกัดเพือ่การวางแผนและ
ตัดสินใจเป็นประจ าทุกเดือน  

ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 4 เดือน
กันยายน 2556  
8.1-7-2 สรุปเงินคงเหลือ เงิน
รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ประจ าเดือนกันยายน 2556 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 7 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 8 
จุดแข็ง :  

1. มีรายรับทางงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในปริมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนนิงาน 
2. ในภาพรวมรายปีรายรับจะมากกว่ารายจ่ายท าให้มีงบประมาณเหลือเก็บไว้ใช้งานในอนาคต 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  
1. การเงิน/คลังของคณะฯ ท าการควบคุมการใช้จ่าย/ลงทุนให้ไม่สุม่เสี่ยงต่อการขาดดุลทางงบประมาณ 
2. เพิ่มสัดส่วนรายรับงบประมาณจากภายนอกให้เพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนำ :  
ปัจจุบนังานการเงิน/การคลังก าลังอยู่ในระหว่างปรับเปลีย่นในการใช้ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุม

การรบั/จ่ายงบประมาณ จึงมีความจ าเปน็ที่ยังต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
ระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  

ต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลย้อนหลังด้านการคลัง/พัสดุให้เจ้ากับระบบ ERP เพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบสมดุลย์
กับข้อมูลปัจจุบนั 
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วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   
การควบคุม/ก ากับดูแลของหน่วยการเงิน/คลังคณะฯ ในระบบหลายปทีี่ผา่นมา แม้จะไม่สมบูรณ์และบางครั้ง

ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได ้ได้ท าให้ปริมาณเงินรายได้ของคณะฯ สูงขึ้นปีต่อปีจนมีฐานนะทางการเงินที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้
พอสมควรโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีวิกฤติทางงบประมาณแผ่นดิน 

 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด  

คณะฯ ไดด้ าเนินการบริหารการประกันคณุภาพ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายของการ
วางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน 
และปรับปรุงพัฒนาตามกระบวนการประกันคณุภาพ ดังนี ้ 1.
คณะกรรมการวางแผนและประกนัคุณภาพ ท าหน้าที่
ประสานงานด้านการประกันคณุภาพในส่วนของภาควิชาและ
วิทยาลัยการชลประทาน โดยมีรองคณบดีฝา่ยวางแผนและ
ประกันคณุภาพ เป็นประธาน ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวางแผนและ
ประกันคณุภาพ เป็นรองประธาน พร้อมท้ังตัวแทนจาก 10 
ภาควิชา วิทยาลัยการชลประทาน (เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาหรือรองหัวหน้าภาควิชา) และหัวหน้าส านักงาน
เลขานุการ เป็นกรรมการ พร้อมท้ังมีหัวหน้างานแผนและประกัน
คุณภาพ และหัวหน้าหน่วยประกนัคุณภาพและบริหารความ
เสี่ยง เป็นฝ่ายเลขานุการ  2.คณะอนุกรรมการวางฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ ท าหน้าที่ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
ในส่วนของส านักงานเลขานุการ และสถาบันในสังกัดคณะฯ มี
รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ เป็นประธาน ผู้ช่วย
คณบดฝี่ายวางแผนและประกันคณุภาพ เป็นรองประธานฯ 
พร้อมท้ังตัวแทนจาก ส านักงานเลขานุการ และสถาบันที่อยู่ใน
ความดูแลของคณะฯ  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ  
ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางและวางแผนการ
ด าเนินงานด้านประกันคณุภาพใหส้อดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับนโยบายของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ในการ

9.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝา่ย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
9.1-1-2 
คณะอนุกรรมการฝ่าย
วางแผนและประกัน
คุณภาพ 
9.1-1-3 รายงานการ
ประชุมครั้งที ่3/2557 
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ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฝา่ยวางแผนและประกัน
คุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2556   

  2 มีการก าหนดนโยบายและ
ให้ความส าคญัเรื่องการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน  

คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในไว้โดยการมอบความรับผดิชอบให้กับ
ผู้บริหารระดับคณบดีในการดูแลและก ากับให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการด้านการประกันฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมท้ัง
มอบหมายใหร้องคณบดีแต่ละฝ่ายก ากับดูแลและรับผิดชอบใน
การด าเนินการตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลยั สกอ. และ สมศ. ดังนี ้ 1) คณบดี
คณะวิศวกรรม ศาสตร ์ควบคุมและก ากับดูแลในภาพรวมทุก
องค์ประกอบ  2) องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ และองค์ประกอบท่ี 9  ระบบ
และกลไกการประกันคณุภาพ ก ากับดูแลโดย รองคณบดฝี่าย
วางแผนและประกันคณุภาพ 3) องค์ประกอบท่ี 2 การผลติ
บัณฑิต ก ากับดูแลโดย 3.1 รองคณบดฝี่ายวิชาการ ดูแลดา้น
หลักสตูร และกิจกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี 3.2 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบณัฑิตศึกษา ดูแลด้านกิจกรรมของนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 3.3 รองคณบดีฝา่ยบริหาร ดูแลด้านอาจารยผ์ูส้อน 
และการพัฒนาบคุลากร  3.4 รองคณบดฝี่ายกายภาพ ดูแลด้าน
สถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด และสภาพแวดล้อมต่างๆ 3.5 
รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ ดูแลดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิต  4) องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานสิิต ก ากับดูแล
โดย รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ
ภาควิชา/สาขาวิชา 5) องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ก ากับดูแลโดย 
รองคณบดฝี่ายวิจัยและบณัฑติศึกษา และรองคณบดีฝา่ยพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 6) องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม ก ากับดูแลโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ  7) องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม ก ากับดูแลโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
กิจการพิเศษ รองคณบดีฝา่ยกิจการนิสิต และรองคณบดฝี่าย
กายภาพ  8) องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
ก ากับดูแลโดย 8.1 รองคณบดฝี่ายบริหาร ดูแลด้านการ
บริหารงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 8.2 รองคณบดฝี่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลด้านการพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้และระบบสารสนเทศของคณะฯ 8.3 รองคณบดฝี่าย
วางแผนและประกันคณุภาพ ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงร่วมกับ
รองคณบดีทุกฝ่าย 9) องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
ก ากับดูแลโดย รองคณบดฝี่ายบรหิาร  

9.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารคณะฯ  

  3 มีการก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเตมิตามอตัลักษณ์ของ
สถาบัน  

คณะฯ มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเตมิตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั และเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ “คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์คือองค์กรนวัตกรรม” ซึ่งในปีการศึกษา 2556 คณะฯ ได้
ก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่เพื่อให้สามารถวัดผลส าเร็จได้
ตามเอกลักษณ์ที่ก าหนดไว้คือ ตัวบ่งช้ีที่ 9.2 ร้อยละของจ านวน

9.1-3-1เอกลักษณ์คณะ
วิศวฯ 
9.1-3-2ตัวบ่งชี้ที ่9.2 
ร้อยละของจ านวน
ผลงานที่บุคลากรและ
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ผลงานท่ีบุคลากรและนิสติได้รับรางวัลด้านวิจัยและนวัตกรรม 
โดยก าหนดค่าคะแนนเต็ม 5 จะตอ้งมีผลการด าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50  

นิสิตได้รับรางวัล 
9.1-3-3 ผลงานทีไ่ด้รับ
รางวัล   

  4 มีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคณุภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและ
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน CHE 
QA Online และ 3) การน า
ผลการประเมินคณุภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของสถาบัน  

คณะฯ มีการด าเนนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วย การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ ซึ่งคณะฯ ได้ด าเนินตามกระบวนการ
PDCA คือ 1)วางแผนและก าหนดการตรวจประเมินฯ ส าหรับ
ภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน ส านัก และสถาบัน ซึ่งมี
ก าหนดการตรวจประเมินฯ ระหวา่งวนัท่ี 29-30 เมษายน 2556 
และได้แจ้งเวียนบนเว็บไซต์คณะ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานย่อย ประจ าปี
การศึกษา 2556 ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการซึ่งผ่าน
การอบรมประธานคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สกอ. และ
กรรมการที่ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินฯ 
จาก สกอ. พร้อมฝ่ายเลขานุการทีผ่่านการอบรมผูต้รวจประเมิน
และเลขานุการ ที ่มก. ได้จัดขึ้นแล้ว 3) มอบให้ทุกหน่วยงานท่ี
รับการตรวจประเมินจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ส่งมอบคณะฯ ภายในวันท่ี 17 เมษายน 2556 ตาม
องค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินฯ ที่ก าหนด 4) ด าเนินการ
ประเมินฯ โดยกรรมการฯ  3 ท่าน ตรวจสอบเอกสารและเยี่ยม
ชมหน่วยงานท่ีรับการตรวจฯ ตามวันและเวลาที่ก าหนด พร้อม
จัดท าร่างรายงานการตรวจประเมนิฯ มอบทุกหน่วยงานทักท้วง
ผลการประเมิน และฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขร่างรายงานผลการ
ตรวจประเมินฯ ตามที่ไดร้ับการทกัท้วงให้ทุกหน่วยงานทราบผล
ที่สมบูรณ ์พร้อมจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) เสนอ
คณะฯ  โดยได้รายงานผลการตรวจประเมินฯ ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในที่ประชุม ครั้งท่ี 6/2557 วันท่ี 
11 ม.ิย. 2556 วาระที ่1.4 สรุปผลการประเมินหน่วยงานย่อย
คณะฯ ปีการศึกษา 2556  5) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และจัดท าเอกสารประกอบการประเมินฯ อย่างครบถ้วน
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ 
CHE QA Online และได้เวียนผ่านความเห็นชอบผลการประเมิน
จากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ 6) มอบผลการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2555 ให้กับรองคณบดีทุกฝา่ยก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะฯ (สปค.01) และส่งไปยังมหาวิทยาลยั และได้
จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) และ
รายงานผลการด าเนินงานตามที่แนบ  

9.1-4-1 แผนการ
ประกันคณุภาพ บน
เว็บไซตค์ณะ 
www.eng.ku.ac.th/?
p=14325 
9.1-4-2 ก าหนดการ
ตรวจประเมินฯ ปี 
2556 
9.1-4-3 ค าสั่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินหน่วยงานย่อย 
ปี 2556 
9.1-4-4 SAR ภาควิขา 
9.1-4-5 แบบรายงาน
ผลการตรวจประเมิน 
9.1-4-6 ตัวอย่าง 
สปค.01 หน่วยงาน
ย่อย  
9.1-4-7 รายงานการ
ประคณุคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  
9.1-4-8 รายงานผลบน
ระบบ che qa online 
9.1-4-9 แจ้งรายงาน
ผลการด าเนินงานผ่าน
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์
9.1-4-10 แผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
9.1-4-11 ผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 
(สปค.02) 

  5 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน และ

1) คณะฯ ได้ด าเนินการส่งมอบผลการประเมินฯ ในรอบปี
การศึกษา 2554 ให้รองคณบดีทุกฝ่ายเพื่อก าหนดแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ (สปค.01) และน าข้อเสนอแนะ

9.1-5-1 สปค.02 
9.1-5-2 แผนและผล
การปฏิบัติงาน 

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/&#3649;&#3592;&#3657;&#3591;&#3648;&#3623;&#3637;&#3618;&#3609;&#3612;&#3621;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3648;&#3617;&#3636;&#3609;&#3631;.pdf
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ส่งผลใหม้ีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี  

ดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี2555 เพื่อให้
สามารถด าเนินการและติดตามผลการด าเนินงานได้ครบทุก
ตัวช้ีวัดที่ได้ก าหนดไว้ใน สปค.02  2) ส าหรบัผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบตัิงานประจ าป ีได้ด าเนินการแล้วทุกตัวบ่งช้ี
ตามแผนและผลการปฏิบตัิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  

ปีงบประมาณ 2556  

  6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้
ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ  

คณะฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่ให้ขอ้มูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ พร้อมกันน้ีในการจัดท าขอ้มูลประกอบการจัดท า SAR 
คณะฯ ได้น าขอ้มูลจากระบบสารสนเทศส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัยฯ มาประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน ดังน้ี    
1) ข้อมูลจ านวนหลักสูตรและรายวชิา จากกองบริการการศึกษา 
http://eduserv.ku.ac.th/  2)ระบบการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบด ีผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านกั 
https://ex-assess.ku.ac.th/  3)ระบบฐานข้อมูลวิจัยและงาน
สร้างสรรค์http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx     
4) ระบบฐานข้อมูลสถิติจ านวนนิสติจากกองแผนงาน
http://www.planning.ku.ac.th/planning/index.php? 
option=com_content&task=view&id=123&Itemid=173 
และข้อมลูตามตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น ตัวบ่งชี้ที ่สกอ.2.5  สมศ.1  
สมศ.2  สมศ.11  สมศ.16.2 และ  สมศ.17 5) ระบบฐานข้อมูล
หนังสือที่จัดพิมพ ์ปี 2554 http://ku-press.ku.ac.th/newweb/ 
index.php? option=com_cckjseblod&view=search 
&layout=search&searchid=6&task=search&  
Itemid=37&limitstart=20    6) ระบบฐานข้อมูลนิสิตทีไ่ด้รับ
รางวัลของคณะฯ  http://www.eng.ku.ac.th/   7) ระบบการ
ประชุม อิเล็กทรอนิกส ์มก. https://fac-meeting.ku.ac.th/   
8) ระบบฐานข้อมูลโครการวิจัยของคณะฯ  http://www. 
research. eng.ku.ac.th/kur3/  9) ระบบฐานข้อมูลบริหาร
งานวิจัย http://www.research.eng.ku.ac.th/kur/ 10) ข้อมูล
วิศวกรรมสาร มก. ภาษาไทย http://158.108.46.110/ 
journal_th/ และ  11) ข้อมูลวิศวกรรมสาร มก. ภาษาอังกฤษ 
http://158.108.46.110/Journal_en/ 12) งานประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์http://158.108.46.110/qa/  13) ระบบ 
CHE QA Online http://www.cheqa3.ku.ac.th/  

9.1-6-1 ระบบ
สารสนเทศสนบัสนุน
การประกันคณุภาพ  

  7 มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีในการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม
พันธกิจของสถาบัน  

1) มหาวิทยาลัยฯ ได้จดัให้มีระบบการประเมินการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ เพื่อประโยชน์ของนิสิตในการให้ข้อเสนอแนะการ
สอนของอาจารย ์เพื่อจะได้น ามาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
เป็นผลใหไ้ด้ประโยชน์ท้ังตัวนิสิตและอาจารย ์และรายงานผล
การประเมินฯ ในภาพรวมของคณะฯ เพื่อน ามาพัฒนาการเรยีน
การสอนให้ดียิ่งข้ึน  2) คณะฯ ไดข้อความร่วมมือจากนสิิต
ประเมินความพึงพอใจส าหรบัประกอบการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่ 
2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา ซึ่งผลจากการประเมิน
จะมีค่าความพึงพอใจในส่วนของคณะฯ และผู้บริหารของคณะฯ 
ได้น ามาพิจารณาปรับปรุงการจดับริการดา้นภายภาพที่สนองต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยจะส่งผลให้คณะฯ มีสภาพ 

9.1-7-1 ระบบการ
เรียนการสอนของ
อาจารย ์
9.1-7-2 ระบบการ
ประเมินความพึงพอใจ
นิสิตต่อ มก. 
9.1-7-3 ผู้ประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต ระดับป.ตร ี
9.1-7-4 ผู้ประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้
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แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนการสอน การพักผ่อนของนิสิต และ
บุคลากร 3) มหาวิทยาลัยฯ ได้จดัให้มีการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตจะให้ข้อเสนอแนะและ
ความพึงพอใจต่อนิสิตที่รับเข้าท างานในหน่วยงาน และมผีลการ
ประเมินฯ  ผู้ใช้บัณฑติของคณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจ าป ี2556 
ระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก   ทั้งนี้ผลการ
ประเมินฯ ดังกล่าว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนานิสิต
ให้มีทักษะในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น  เมื่อบัณฑิตจบ ผู้ใช้บัณฑิตก็จะ
สามารถเชื่อมั่นได้ว่านิสติของคณะฯ มีศักยภาพ และทักษะได้
ตรงตามที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ  

บัณฑิต ระดับป.โท 
9.1-7-5 ผู้ประเมิน
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต ระดับ ป.เอก  

  8 มีเครือข่ายการแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน  

1) ในด้านนิสติคณะฯ มีเครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ พร้อมมี
กิจกรรมร่วมกันจากการจัดโครงการกีฬา 3 เส้า เป็นประจ า 
ทุกป ีโดยมีตัวแทนนสิิตจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์เป็นการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสมัพันธ์ 
พร้อมท้ังแลกเปลีย่นความรู้ต่างๆ  ท าให้เกิดความรอบรู้ใน
วิชาชีพท่ีทันสมัยแล้วยังเกิดความสามัคคีในกลุ่มผู้ที่ศึกษาในสาย
วิศวกรรม ซึ่งการจัดโครงการจะอยู่ภายใต้วงจร PDCA คือ มีการ
วางแผนการจัดโครงการ การด าเนนิกิจกรรม และประเมิน 
ผลของกิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุง  2.ในด้าน
ของผู้บริหาร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ได้จัดประชุมสภา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์แห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกป ี
ซึ่งจะมีวาระเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรมนสิิต และ
การประกันคณุภาพ 3.ส าหรบับุคลากรสายสนับสนุน คณะ
พาณิชยนาวีนานาชาต ิได้เชิญเจ้าหน้าท่ีของคณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนกิจกรรมด้านการประกันคณุภาพ 
ในวันท่ี 21 ม.ค.2557  

9.1-8-1 โครงการกีฬา  
3 เส้า 
9.1-8-2 ประชุมสภา
คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์แห่ง
ประเทศไทย ปี 2556 
9.1-8-3 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ  

  9 มีแนวปฏิบัติที่ดหีรือ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์  

คณะฯ มีแนวปฏิบัติทีด่ีด้านประกนัคุณภาพการศึกษาที่คณะฯ 
พัฒนาขึ้นจึงส่งผลให้คณะฯ  ได้รบัรางวัลจากการประกวด
โครงการรางวัลคณุภาพ มก. ประจ าป ี2556 เพื่อเป็นการ
น าเสนอแนวปฏิบตัิให้กับหน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปปรับใช้ใน
การด าเนินการได ้ดังนี ้  1) คณะฯ ไดร้ับรางวัลด ีประเภทท่ี 1 
หน่วยงานคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี
การศึกษา 2555  2) ได้รับรางวลัดีเยี่ยมประเภทท่ี 3 การพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน   2.1 ผลงานระบบให้บริการส่งและตอบ
รับบทความวิชาการออนไลน ์ โดย ส านักงานเลขานุการ  2.2 
ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสติ โดย ส านักงานเลขานุการ   
3) ไดร้ับรางวลัดีเยีย่มประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน  3.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
และการเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพด์้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ  4)  
ได้รับรางวัลประเภทที ่1 ผลงานท่ีน าเสนอทั้งภาคบรรยายและ

9.1-9-1 ประกาศการ
ตัดสินรางวัลโครงการ
รางวัลคณุภาพ มก.  
ครั้งท่ี 7 ประจ าป ี
2556  



-136- 
 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ภาคโปสเตอร ์คือ ระบบสารสนเทศการฝึกงานนสิิต  โดย 
ส านักงานเลขานุการ  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 9 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 9 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

9 ข้อ 8 4.00 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑๕   ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
หมำยเหตุ   -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตน้
สังกัด=4.913/จ านวนป ี=1ปี)=4.913 
ผลกำรด ำเนินงำน  - 
รำยกำรหลักฐำน – 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนประเมนิจำก

คณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

4.90 
(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
โดยต้นสังกัด=4.778/จ านวนป ี=1ปี)=4.778 

4.78 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4.90 
(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
โดยต้นสังกัด=4.913/จ านวนปี =1ปี)=4.913 

4.91 บรรลเุป้าหมาย 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4.90 
(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.478/จ านวนปี 
=1ปี)=4.478 

4.48 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที่ 9 
จุดแข็ง :  

- 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

- 
จุดที่ควรพัฒนำ :  

- 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  

- 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม(ถ้ำมี) :   

- 
 

องค์ประกอบที่  97   องค์ประกอบตำมอัตลกัษณ ์
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๖.๑   ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได ้๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน โดยไดร้ับการ

1) มก. ได้จัดส่งแผนยุทธศาสตร ์มก. ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-
2565) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งท่ี 5/2556 
วันท่ี 27 พ.ค.2556 เพื่อให้ทุกหน่วยงานจัดท าแแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ของหน่วยงานส่ง มก.  2) คณะฯ มีการจัดท า
แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิศวฯ ตาม
แบบฟอร์มที ่มก.ก าหนด โดยหารอืท่ีประชุมคณะกรรมการ

16.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร ์มก.ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 
16.1-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 9/2556 เมื่อวันท่ี 19 ม.ิย.56 วาระที ่1.1 

การจัดท า Action Plan ตามแผนยุทธศาสตร ์10 ปี มก. โดย
น าเอาอัตลักษณ์ของ มก. คือ "ส านักดึ มุ่งมั่น สร้างสรรค ์
สามัคค"ี มาเป็นแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์ของคณะฯ คือ 
องค์กรนวัตกรรม เพื่อให้นิสิตและบุคลากรร่วมกันพัฒนาผลงาน
ต่างๆ ในด้านนวัตกรรม ซึ่งสามารถแข่งขันและไดร้ับรางวัลใน
ระดับสถาบัน ชาติ และนานาชาต ิส่งผลใหส้ร้างช่ือเสยีงมายัง
คณะ และ มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จกัในวงกว้าง ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ มก. คือ 
"มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันที่มีปณธิานมุ่งมั่นในการสั่งสมเสาะ
แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกดิความเจรญิงอกงาม ทางภูมิ
ปัญญาที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 
ตลอดจนเป็นผู้ช้ีน าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์อันดีต่อสังคม เพื่อ
ความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาต"ิ  

16.1-1-3 ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ 
มก. 

  2 มีการสร้างระบบการมสี่วน
ร่วมของผู้เรยีนและ
บุคลากรในการปฏิบัตติาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ ์ 

แผนยุทธการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร ์จะเน้นตอบสนอง 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยวจิัย  
บนปรัชญาของการพึงพาตนเอง และมผีลงานวิชาการ งานวิจัย/
นวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะ คือ "องค์กรนวัตกรรม" โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคทุกฝ่าย และทกุระดับในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์และร่วมกันปฏบิัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ ์ 

16.1-2-1 แผนที่
ยุทธศาสตร ์คณะฯ 10 
ปี 
16.1-2-2 เอกลักษณ ์
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  3 ผลการประเมินความเห็น
ของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลกัษณ์ ไม่
ต่ ากวา่ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕  

มก. ได้ด าเนินการประเมินความคดิเห็นเกี่ยววกับการปฏิบตัิงาน
ของ มก. ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์ซึ่งผลประเมินฯ จาก
บุคลากร =4.20 (เต็ม 5 คะแนน) และความคิดเห็นของนิสติ  
= 3.76  

16.1-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความคดิเห็น
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ของ มก.   

  4 ผลการด าเนินงาน
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกดิ
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม  

จากการด าเนินงานของคณะฯ ที่มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม และ
สนับสนุนให้นสิิตได้ท างานวิจัย และโครงงานวิศวกรรม เรื่อง
การศึกษาหาสาเหตุการพิบัติของตลิ่งริมแม่น้ าเจ้าพระยา ณ 
ต าบลบ้านกม อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
โครงงานการพัฒนาระบบก าแพงกันดินขนาดเล็กโดยการศึกษา
ย้อนกลับจากชาวเขา ซึ่งโครงงานท้ังสองโครงการสามารถต่อ
ยอดการท าวิจัยในการหาทางแก้ไขปัญหาการเกิดภยัพิบัติของ
ตลิ่งแม่น้ าเจ้าพระยาและการสร้างก าแพงดินเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินได ้ 

16.1-4-1 ผลงานวิจยั  
สู่การประโยชน์และ
พัฒนาชุมชน  

  5 ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

จากการจัดท าโครงงานท้ัง 2 โครงการ คณะฯ ได้ส่งผลงาน
ดังกล่าวเข้าร่วมประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพ ีซึ่งจัดโดย

16.1-5-1 การ
ประชาสมัพันธ์การได้รับ
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ในประเด็นท่ีเกีย่วกับอัต
ลักษณ ์ 

คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์(วสท.) รวมกับมูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.ชัย มุกตพันธ ์
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2556 โดยนิสิตวิศวกรรมโยธา ไดร้ับ
รางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรญีเงินรวม 2 รางวัล  

รางวัลของนิสิตภาค 
วิศ.โยธา 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

N/A 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 3 3.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๖.๒   ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน   ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 
หมำยเหตุ -    
เกณฑ์มำตรฐำน เชิงปริมาณ 
ผลกำรประเมินตนเอง 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์  246 246 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕)  

4.02 4.02 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ ์ 90 90 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕)  

4.18 4.18 

จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  18 6 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕)  

4.06 4.06 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕)  4.06 4.06 
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ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ จ ำนวนยืนยนัของสถำบนั 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  1,661 764 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2)  290 290 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ2 16.2)  11 11 
  
ตัวตั้ง= 0.000 ตัวหาร = 0.000  ผลลัพธ์ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑิตที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเตม็ ๕)=4.060 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) =4.060 
(46x4.02=988.92/90x4.18=376.2/6x4.06=24.36 รวม 1389.48/342) =4.06 
 
รำยกำรหลักฐำน 
16.2-1 สรุปการประเมินคณุภาพบัณฑิตระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ประจาป ี2556 
16.2-2 สรุปความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อมหาบณัฑติของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ประจ าป ี 
          2556  
16.2-3 สรุปความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อดุษฎีบณัฑติของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลยั ประจ าป ี 
          2556 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

N/A 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕)=4.020 

4.02 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)=4.060 

4.06 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

3.90 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕)=4.060 

4.06 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑๗   ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
     ปฏิบัติได ้๑ ข้อ      ปฏิบัติได ้๒ ข้อ       ปฏิบัติได ้๓ ข้อ        ปฏิบัติได ้๔ ข้อ         ปฏิบัติได ้๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยไดร้ับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน  

คณะฯ มีการจดัท าแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารคณะวิศวฯ ที่ มก.ก าหนด โดยหารือในท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที ่9/2556 เมื่อวันท่ี 19 
มิ.ย.56 วาระที ่1.1 การจัดท า Action Plan ตามแผน
ยุทธศาสตร ์10 ปี มก. โดยคณะได้ ก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานท่ีเน้นด้านนวตักรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะ คือ “องค์กรนวัตกรรม”  

17-1-1 แผนยุทธศาสตร ์
มก.ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2556-2565) 
17-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  
17-1-3 เอกลักษณ์คณะ
วิศวฯ  

  2 มีการสร้างระบบการมสี่วน
ร่วมของผู้เรยีนและ
บุคลากรในการปฏิบัตติาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบรูณ ์ 

1) คณะฯ ได้จัดท าร่างยุทธศาสตร ์(Action Plan) คณะ
วิศวฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อให้ทุก
ภาควิชา บุคลากรในสังกัด ทราบและพิจารณาพร้อมให้
ข้อเสนอแนะและประชาพิจารณ์แผนฯ ดังกล่าว  
2) ส าหรับคณะฯ ได้ก าหนดเอกลกัษณ์ของคณะ คือ 
“องค์กรนวัตกรรม” ซึ่งท้ังบุคลากรและนสิิตไดม้ีส่วนร่วม
ผลักดันใหค้ณะฯ เป็นองค์กรนวัตกรรมตามที่ได้ตั้งไว้คือ 
ร่วมกันพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ ์และส่งผลงานเข้า
ประกวดทั้งระดับชาติและนานาชาต ิซึ่งผลงานต่างๆ ได้
สร้างช่ือเสียงมายังคณะฯ และ มก. อย่างต่อเนื่อง  

17-2-1 แผนที่ยุทธศาสตร ์
คณะฯ 10 ปี 
17-2-2 เอกลักษณ ์คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
17-2-3 ผลงานท่ีไดร้ับ
รางวัล  

  3 มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตาม
จุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  

มหาวิทยาลยั ไดม้ีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ ์โดย
มีค่าคะแนน = 4.07  

17-3-1 สรุปผลการ
ประเมินความคดิเห็น
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ ์ 

  4 ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสรา้ง
คุณค่าต่อสังคม  

จากการด าเนินงานของคณะฯ ที่มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม ท า
ให้คณะฯ ไดม้ีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองต่อความต้องการภาครฐั เอกชน ชุมชน มก. 
และคณะวิศวฯ  ซึ่งสร้างช่ือเสียงให้คณะฯ และ มก. เป็นที่
รู้จักท้ังในระดับชาต ิและนานาชาติ ตัวอย่าง ผลงานท่ีท า
คุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน เช่น ก าแพงอิฐบล๊อก 
ป้องกันหน้าดินพังทลาย โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลัมพ ์ได้
น าความรู้ดา้นวิศวกรรมผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้านใน

17-4-1 ผลงานวิจัย สู่การ
ประโยชน์และพัฒนา
ชุมชน  

http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/16.1-1-1%20&#3618;&#3640;&#3607;&#3608;&#3624;&#3634;&#3626;&#3605;&#3619;&#3660;&#3617;&#3585;.&#3619;&#3632;&#3618;&#3632;10&#3611;&#3637;(56-65) (&#3618;&#3656;&#3629;).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/16.1-1-2%20&#3619;&#3634;&#3618;&#3591;&#3634;&#3609;&#3585;&#3634;&#3619;&#3611;&#3619;&#3632;&#3594;&#3640;&#3617;&#3585;&#3585;.&#3588;&#3603;&#3632;&#3631; 9-56 (19&#3617;&#3636;&#3618;.56).pdf
http://www.cheqa.ku.ac.th/FileStore/2556/00200/00088/16.1-2-2%20&#3648;&#3629;&#3585;&#3621;&#3633;&#3585;&#3625;&#3660;&#3588;&#3603;&#3632;&#3623;&#3636;&#3624;&#3623;&#3631;.pdf
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนบ่อทองเฉลิมพระเกียรต ิ84 
พรรษา อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุร ี 

  5 สถาบันมีเอกลักษณต์าม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด 
และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ ได้ศึกษาและพฒัาปึกของอากาศยานที่
สามารถเปลีย่นรูปร่างได ้จนไดร้ับรางวัลเหรียญทองแดง
จากงาน Seoul International Invention fair (SIIF) 
2013 จากประเทศเกาหล ี 

17-5-1 รางวัลเหรียญ
ทองแดงระดับนานาชาต ิ 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

N/A 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต :  - 
  

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘.๑   ผลกำรชี้น ำ  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓  ๔ ๕  
              -      ปฏิบัติได ้๑ ข้อ       ปฏิบัติได ้๒ ข้อ        ปฏิบัติได ้๓ ข้อ         ปฏิบัติได ้๔-๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 
กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ 
(PDCA)  

คณะ ได้จัดท าแผนด้านการบรหิารจัดการ ในโครงการ “คณะสี
เขียว เพื่อสวัสดิการเสรมิสร้างสุขภาพที่ด”ี โดยฝ่ายกายภาพได้
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณคณะตามข้อเสนอแนะจาก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณบดี ซึ่งมีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงโดยเพิ่มต้นไม้ในคณะฯ ให้มากกว่าเดมิเพื่อความ 
ร่มรื่นและช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งเสนอให้จัดท าทางเชื่อมต่อ
อาคารเพื่อความสะดวกในการเดินข้ามแต่ละอาคาร อีกทั้งได้
พิจารณาจากผลการประเมินสภาพแวดล้อมทางด้านการ
ปรับแต่งสถานที่และรักษาภูมิทัศน์ภายในคณะ ให้สวยงาม และ

18.1-1-1 แผน-ผลด้านบริหาร
จัดการ 
18.1-1-2 ผลการบรหิารงาน
ของคณบด ี
18.1-1-3 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อคณะ
วิศวกรรม ศาสตร ์ 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และในภาพรวม มีค่าคะแนน = 4.00 ซึ่ง
เป็นคะแนนท่ีคณะฯ ยังต้องพัฒนาเพื่อให้สภาพแวดล้อมเอื่อต่อ
การเรยีนการสอน และความเป็นอยู่ของนิสิตใน มก. และ
บุคลากรในคณะฯ ต่อไป  

  2 บรรลเุป้าหมายตาม
แผนประจ าปีไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

ซึ่งผลการด าเนินงานของคณะได้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบรเิวณรอบๆ 
คณะให้ดรู่มรื่น รวมทั้งปลูกหญ้า ทาสีกระถางต้นไม้ใหดู้สวยงาม 
และช่วยลดโลกร้อน ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท่ีตั้งไว ้
ส าหรับการสร้างทางเชื่อมต่ออาคารเป็นการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าเนื่องจากสามารถเดินเช่ือมตอ่ระหว่างอาคารโดยไม่ต้องใช้
ลิฟท์ในการขึ้นหลายๆ ช้ันอีกอาคารหนึ่งด้วย  

18.1-2-1 แผน-ผลด้านบริหาร
จัดการ  

  3 มีประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อคนใน
สถาบัน  

1) การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวมีประโยชน์ในการใช้เป็นที่เพิ่มความรม่รื่น
แล้วยังช่วยลดโลกร้อน เกิดความสวยงามทางด้านกายภาพ เกิด
ความสบายตาและสบายใจ ต่อบุคลากรคณะ และนิสติ เนื่องจาก
เกิดร่มเงาซึ่งนิสิตสามารถน่ังเพื่ออ่านหนังสือและนั่งคุยกันได ้ 2) 
การท าทางเดินเช่ือมอาคาร เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ลิฟท์อีกอาคารในการขึ้นท่ีสูงได ้ 

18.1-3-1 การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และทางเดินเชื่อมต่อ  

  4 มีผลกระทบที่เกดิ
ประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน  

การด าเนินการโครงการ คณะสีเชยีว เพื่อสวัสดิการเสรมิสรา้ง
สุขภาพท่ีด ี ได้สนองต่อนโยบายสง่เสริมการใช้พล้งงานทดแทน
และการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน มก. หรือโครงการ KU-Green 
Campus ซึ่งส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มพ้ืนท่ีสเีขียว ลด
ปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษทางอากาศ ท าให้สภาพแวดล้อม
โดยรอบ มก. มีความร่มรื่น และเป็นจุดศูนย์รวมในการสร้าง
อากาศที่บริสุทธ์ิให้กับชุมชนโดยรอบอีกด้วย   

18.1-4-1 โครงการวิทยาเขตสี
เขียว KU-Green Campus 

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ  

คณะฯ ไมไ่ดร้ับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ ไม่มเีอกสารหลักฐาน  

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

N/A 4 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 4 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 3 4.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : -  
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘.๒   ผลกำรชี้น ำ  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๒ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
- ปฏิบัติได ้๑ ข้อ ปฏิบัติได ้๒ ข้อ ปฏิบัติได ้๓ ข้อ ปฏิบัติได ้๔-๕ ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน(กำรประเมินตนเอง = ตน / กำรประเมินของคณะกรรมกำร = กก) 

กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  1 มีการด าเนินงาน
ตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA)  

คณะฯ ได้จดัท าแผนด้านส่งเสรมิการวิจัยในการให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย การให้รางวัลตีพิมพ์ผลงานวจิัยเพื่อให้บุคลากรในสังกัดคณะฯ 
ได้สร้างผลงานวิจัยและมผีลงานท่ีตีพิมพ์ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติเพิ่มขึ้น โดยคณะฯ ได้จดัสรรทุนให้กับผู้ขอทุนในการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัจ านวน 286 ทุน เป็นเงิน 2,977,000 บาท พร้อม
ทั้งมีการประเมินผลสัมฤทธ์ของการให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรที่มีต่อการ
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผลงาน ปี 2550-2556 เพื่อ
สามารถน ามาปรับปรุงในการจดัท าแผนการด าเนินงานในปีต่อไป  

18.2-1-1 แผน-ผล คณะ
วิศวฯ ปี 2556 
18.2-1-2 สรุปแบบ
ประเมินผลสัมฤทธ์ของการ
ให้ทุนวิจัยฯ   

  2 บรรลุเป้าหมายตาม
แผนประจ าปีไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๘๐  

คณะฯ ได้จดัสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจยัในระดับชาติและ
นานาชาติในป ี2556 = 422 บทความ ซึ่งได้ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5% 
จาก ปี 2555 = 286  ซึ่งเพ่ิมเป็น 47.55%  บรรลุตามแผน 100%   

18.2-2-1 แผน-ผล คณะ 
วิศวฯ ปี 2556  

  3 มีประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อคน
ในชุมชน  

จากการสนับสนุนการท าวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ส่งผลให้
คณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อชุมชน ตัวอย่างผลงานของ รศ.ดร.สุทธิศักดิ ์ศรลัมพ ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ศึกษาเรือ่งการป้องกันและเตือนภัยดินถลม่ 
แผ่นดินไหว อีกทั้งจัดการสมัมนาเรื่อง การเตือนภยัและการจดัการ
ด้านพิบัติภัยดินถลม่ในประเทศไทย และผลงานวิจัย..สู่การใช้
ประโยชน์และพัฒนาชุมชน ผลงาน : ก าแพงอิฐบล๊อก ป้องกันหน้า
ดินพังทลาย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรวม  ซึ่ง
จากการวิจัยทีผ่่านมา รศ.ดร.สุทธ์ิศักดิ์ ไดร้ับเชิญใหไ้ปช่วยชุมชนบ่อ
ทอง อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี ที่ประสบปญัหาดินสไลด ์จากการถูก
กัดเซาะของน้ าฝนทีต่กลงมาอยา่งแรง โดยได้น าผลงานวิจัยเรื่องการ
ท าก าแพงดินไปทดสอบในชุมชนดงักล่าว  

18.2-3-1 บทความวิชาการ
บนระบบเว็บไซต ์
18.2-3-2 การจัดสัมมนา 
การเตือนภยัและการ
จัดการดา้นพิบัติดินถล่มใน
ประเทศไทย 
18.2-3-3 ผลงานวิจยั...สู่
การใช้ประโยชน์และ
พัฒนาชุมชน : ก าแพงอิฐ
บล็อก ป้องกันหน้าดิน
พังทลาย 

  4 มีผลกระทบที่เกดิ
ประโยชน์และ
สร้างคณุค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม  

จากการเข้าศึกษาและวิจยัในการทดสอบและเลยีนแบบธรรมชาติใน
การสร้างก าแพงดินของ รศ.ดร.สทุธิศักดิ์ ศรลัมพ ์ของชุมชนบ่อทอง 
จ.จันทบุร ีผลการทดสอบการสรา้งก าแพงดินในชนิดต่างๆ เพื่อให้
เหมาะสมกับภูมิประเทศในการก่อสร้าง ท าให้ชุมชนสามารถใช้ภูมิ
ความรู ้และภูมิปญัญาของชาวบ้าน ส่งผลให้งานวิจัยและการทดลอง
สร้างก าแพงดินประสบผลส าเร็จ ซึ่งยึดหลักถูก ด ีแข็งแรง โดยให้คน
ในชุมชนเข้าร่วมท าการวิจัยด้วย และใช้ภูมิปญัหาของคนในชุมชน 
โดยสามารถต่อยอดในการผลิตก าแพงดินให้กับเพื่อนบ้านได้อย่าง
ยั่งยืน  
 

18.2-4-1 การสร้างก าแพง
ดิน ในรายการสถานีสเีขียว 
: บทเรียนของชุมชนบ่อ
ทอง 
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กก. ตน. ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

  5 ได้รับการยกย่อง
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ 

คณะฯ ยังไม่มผีลงานท่ีไดร้ับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ แต่ได้รับรางวัลผลระดบัสถาบันในงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ปี 2556  

18.2-5-1 ประกาศ ม.ก. 
เรื่องผลการพิจารณารางวัล
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ และผลงานวิจัย
ที่สร้างผลกระทบ ม.ก. ปี 
2556 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีท่ีแล้ว 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

N/A 4 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 4 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนประเมนิจำกคณะกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 4 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
 

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : - 
  

 
ข้อสรุปโดยรวมองค์ประกอบที ่97 
จุดแข็ง :  

- 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง :  

- 
จุดที่ควรพัฒนำ :  

- 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง :  

- 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม(ถ้ำมี) :   

- 
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บทท่ี 3 ส่วนสรุป 
 

3.1  ตำรำงที่ ส 1. สรุปกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้เฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
ประเภทสถำบัน : กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
  

ตัวบ่งชี ้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 8 ข้อ - - 8 5 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 6 ข้อ - - 6 4 
ตัวบ่งช้ีที ่2.2 71 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก=

75.377 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้น
ไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เทา่กับ 5.000) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อย
ละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมา=2.247 เมื่อเทียบค่าการเพิม่ขี้นของร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
ดังน้ันคะแนนที่ได้เทา่กับ 0.936)  เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึง

เลือกค่าคะแนน = 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 27 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ=
31.156 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 
30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000) (ค่าการเพิ่มของ

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา=1.806 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึ้น

ของร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.505)  
เพราะฉะน้ันเคร่ืองจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่2.5 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่2.6 7 ข้อ - - 6 4 
ตัวบ่งช้ีที ่2.7 6 ข้อ - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที ่2.8 5  ข้อ - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑ 

80 0.00 0.00 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชพีอิสระ=851/จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 
=977) เท่ากับร้อยละ  87.10 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 

5 คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 

4.36 
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ตัวบ่งชี ้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๒ 

3.90 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)  = 4.050 

4.05 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๓ 

28 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 113.00/จ านวน

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดเท่ากับ 391)  
= ร้อยละ28.900 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๔ 

80 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่ากับ21.750/

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมดเท่ากับ 
=22) = ร้อยละ98.864 เมือเทียบค่าร้อยละ 50 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑๔ 

5.20 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 1635.000/
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 298.500 ) เท่ากับ 
5.477 เมื่อเทียบดัชนีคณุภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 

คะแนน ดังนั้นคะแนนจึงเท่ากับ 4.564 

4.56 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่3.2 6 ข้อ - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่4.2 6 ข้อ - - 6 5 
ตัวบ่งช้ีที ่4.3 200000 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรคจ์ากภายใน

และภายนอกสถาบัน = 148,175,367.00/จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า=285.00)=519,913.57 บาท
เมื่อเทียบค่าคะแนนเตม็ 5 = 180,000.00 บาท ดังนั้น

คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 5.000) 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๕ 

50 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ129.500/จ านวนอาจารย์และนักวิจัย

ประจ าทั้งหมดเท่ากับ304.000) = ร้อยละ42.599 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  ดังนั้นคะแนน 

เท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๖ 

17 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์=62.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั
ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ =304.000)= ร้อยละ  
20.395 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 
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ตัวบ่งชี ้
คุณภำพ 

เป้ำหมำย 
 

ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน 
(เกณฑ ์สกอ.) ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๗ 

10 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ไดร้ับรองคณุภาพ 
= 44.750/จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ า

ทั้งหมด = 304.000)= ร้อยละ 14.720  เมื่อเทียบค่าร้อย
ละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน จึงมีคา่เท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ีที ่5.1 5 ข้อ - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที ่5.2 5 ข้อ - - 5 5 
ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๘ 

40 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ  
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจยั=
201.000/จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

ทัง้หมด =162.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 124.074 เมื่อเทียบ
ค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  จึงมีค่าเท่ากับ 5.000 

5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๙ 

5 ข้อ - - 5 5 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 5 ข้อ - - 5 5 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑๐ 

5 ข้อ - - 4 4 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑๑ 

5 ข้อ - - 5 5 

ตวับ่งช้ีที ่7.1 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่7.2 5 ข้อ - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที ่7.3 5 ข้อ - - 5 5 
ตัวบ่งช้ีที ่7.4 6 ข้อ - - 6 5 
ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑๓ 

4.50 4.40 1.00 4.400 4.4 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 7 ข้อ - - 7 5 
ตัวบ่งช้ีที ่9.1 9 ข้อ - - 9 5 
ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที ่๑๕ 

4.90 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
โดยต้นสังกัด=4.913/จ านวนป ี=1ปี)=4.913 

4.91 
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3.2  ตำรำงท่ี ส 2. สรุปกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพเฉพำะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 
 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 
  I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

องค์ประกอบท่ี 1   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.50 4.66 4.69 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 3   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 5   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 6   5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 7   5.00 4.40 4.88 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 8   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 9   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 4.89 4.74 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 
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3.3  ตำรำงท่ี ส 3. สรุปกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเฉพำะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
       ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 

มำตรฐำน
อุดมศึกษำ 

  
 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย
เหตุ 

  
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

มาตรฐานที่ 1     4.68 4.68 การด าเนินงานระดับดีมาก   
มาตรฐานที่ 2 ก   5.00 4.40 4.93 การด าเนินงานระดับดีมาก   
มาตรฐานที่ 2 ข 5.00 4.78 4.71 4.81 การด าเนินงานระดับดีมาก   
มาตรฐานที่ 3   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
เฉลี่ยรวม 
ทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมำตรฐำน 

5.00 4.89 4.74 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

  
  

 
3.4  ตำรำงที่ ส 4. สรุปกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
       ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 

มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย
เหตุ 

  
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

  4.83 4.77 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.89 4.47 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก   
ด้านการเงิน 5.00 5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 5.00 4.89 4.95 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.89 4.74 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 
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3.5 ข้อสรุปตำมองค์ประกอบคุณภำพทั้ง 9 ด้ำน ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร และตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ และวิธีปฏิบัติและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี หรือ
นวัตกรรมที่สร้ำงขึ้น (ถ้ำมี) 

 
ตำรำงท่ี ส.5 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
ประเภทสถำบัน :กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยข้ันสูงและผลิตบัญฑิตศึกษำโดยเฉพำะ 

 

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ 

 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย
เหตุ 

  
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพ
และควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

            

 (1) ด้านกายภาพ 5.00     5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
 (2) ด้านวชิาการ 5.00 4.33 4.56 4.59 การด าเนินงานระดับดีมาก   
 (3) ด้านการเงิน   5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
 (4) ด้านการบริหารจัดการ   5.00 4.40 4.91 การด าเนินงานระดับดีมาก   
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มำตรฐำนที่ 1 

5.00 4.82 4.48 4.81 การด าเนินงานระดับดีมาก   

2. มำตรฐำนด้ำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
สถำบันอุดมศึกษำ 

            

(1) ด้านการผลิตบณัฑิต   5.00 4.68 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก   
 (2) ด้านการวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   
(3) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม 
  5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

 (4 ) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

  5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
มำตรฐำนที่ 2 

5.00 5.00 4.78 4.88 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมำตรฐำน 

5.00 4.89 4.74 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำร 
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร 
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 

กำร 
ด ำเนินงำน 
ระดับดีมำก 
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3.6  ข้อสรุปตำมองค์ประกอบคุณภำพทั้ง 9 ด้ำน ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตำมมุมมอง 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

 
1. ด้านภายภาพ  โดย คณะฯ มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกายภาพซึ่งมาจากภาควิชาต่างๆ  

ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบคณะฯ ให้มีความร่มรื่น สะอาด และตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
จะเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งในการบ าบัดน้ าเสีย การปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า และโรงอาหาร ส่งผล
ท าให้มีผลการประเมินความพึงพอใจจากนิสิต และบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมของคณะฯ อยู่ในระดับดีมาก พร้อมทั้งมี
แผนในการสร้างอาคารใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวในการเรียนการสอน และการท าวิจัยของคณาจารย์ในอนาคตอีก
ด้วย  

2. ด้านวิชาการ คณะฯ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสหวิทยาการ          
ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าศึกษาของนิสิตต่างชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพ่ิมสัดส่วนจ านวนนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และนิสิตระดับปริญญาเอกด้วยการให้ทุนการศึกษาและทุนผู้ช่วยวิจัย  
อีกท้ังส่งเสริมและสร้างศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนิสิตกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนการจัดหา
ครุภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะ
พัฒนานิสิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยครบทุกด้าน  

3. ด้านการเงิน คณะฯ มีความเข้มแข็งในการหารายได้จากการบริการวิชาการ และการวิจัย ท าให้คณะฯ  
มีรายได้ท่ีสามารถบริหารจัดการคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในอนาคต 

4. ด้านการบริหารจัดการ คณะฯ มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา และ 
ด าเนินการประกันคุณภาพตามพันธกิจหลักผ่านระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่มีกลไกในการควบคุม 
ก ากับดูแล การติดตามผลการด าเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง              เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพแก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันน ามาซึ่งชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
ชุมชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 

5. ด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ มีบัณฑิตท่ีจบออกไปแล้วได้งานท าสูงถึง 82.64% มีผลการประเมิน 
คุณภาพบัณฑิตจากการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งมีค่าความพึงพอใจ 3.90 (ระดับคุณภาพ- ดี)  

6. ด้านการวิจัย คณะฯ  มีการส่งเสริมในการผลิตผลงานด้านการวิจัย และนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  
โดยด าเนินการผ่านมาตรการการสร้างแรงจูงใจทั้งด้านตัวเงิน เช่น ทุนวิจัย ทุนเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทุน
ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การประกวดผลงานต่างๆ และด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การยกย่อง การเชิดชูเกียรติ 
เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์หรือผลงานวิจัย เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
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7. ส าหรับผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คณะฯ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน 

การบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบ อีก
ทั้งด าเนินการให้เกิดการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม  

8. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ สนับสนุนให้ภาควิชาและส านักงานเลขานุการ ได้ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต 
และบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมไทย  

 

3.7  วิธีปฏิบตัิที่ดีและผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีหรือนวัตกรรมที่สรำ้งขึ้น (ถ้ำมี) 
 - 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่  21-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 
2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการตรวจเยี่ยมและการสัมภาษณ์ อาจารย์จ านวน 5 คน บุคลากรจ านวน 
5 คน ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 5 คน และนิสิตทุกระดับการศึกษา จ านวน 5 คน 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 9 องค์ประกอบ 
และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  37 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง                       
มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้
คุณภำพระดับดีมำก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

ตำรำงท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ รวม 37 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภำพ 
  

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 

1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบัพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดมีำก 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 3.50 4.42 4.27 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 4.00 5.00 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.40 4.88 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

5.00 4.39 4.64 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีผลการด าเนินงานตามพันธกิจสะท้อนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน
ระดับดีมากต่อเนื่องถึง 5 ปี แสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพอ่ืนๆ  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ  อาจด้วย

เหตุปัจจัยหลายอย่าง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรใช้ศักยภาพของคณาจารย์ทางด้านการบริหารจัดการคุณภาพ  ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา แล้วด าเนินการตามแนวทางที่ได้  โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ  
การอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์  การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อภาควิชาและคณะ   และ
การรักษาอันดับผู้น าในการผลิตบัณฑิตในกลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งประเทศ 

 
ประสิทธิผลตำมพันธกิจทั้ง  4  ด้ำน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี
ถึงดีมาก โดยเฉพาะด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก 
เมื่อพิจารณาผลการการด าเนินงาน พบว่า คณะมีวัฒนธรรมองค์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ คือ “องค์กร
นวัตกรรม” และมีแผนด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่สูงขึ้น และ                 
มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ สามารถชี้น าสังคมทางวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทาง
วิชาการในสังคม มีศักยภาพในการหาเงินรายได้จากภายนอก เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติการของคณะ ในการ
สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงในรอบปีกำรศึกษำ 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 26 โครงการ/กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 23 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 3 โครงการ/กิจกรรม  

 
หมำยเหตุ : กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินงาน ขอให้ระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้
เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ก าหนดในแต่ละโครงการกิจกรรม 
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ข้อมูลกำรประกันคุณภำพของคณะ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจ
ประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย มาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมิน                   
ในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17-19 
มิถุนายน 2556 พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 
9 องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 
สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12)  มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้
คุณภำพระดับดีมำก  เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.95 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.95 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ 
สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภำพระดับดีมำก  

ส าหรับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มก. 1 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ได้คุณภำพระดับดีมำก เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ สกอ.+ มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภำพระดับดีมำก ตัว
บ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภำพระดับดีมำก และตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ได้คุณภำพระดับดี  

 
แนวทำงวิธีกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

  กรอบกำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
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ก ำหนดกำรประเมินฯ 

 

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎำคม 2557 

 

เวลา 08.30 - 09.00 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ  
  ณ ห้องประชุม 0219  อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2) 

เวลา 09.00 - 10.30 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู  (ชั้น 2)  

  ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และ 
   แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

   ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา  
2556ในประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องตน้ 
2. สรุปผลการด าเนนิงานและการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในของ

หน่วยงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตรวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

3. ประสิทธผิลของการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปรบัปรุงในรอบปีที่ผา่นมา 
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคณุภาพ 

 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ประชุม อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

เวลา 10.45 - 11.00 น.      คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 11.00 - 12.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 16.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 0219อาคารชูชาติ ก าภู(ชั้น 2) 

 เวลา 13.00 – 13.45 น.  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาจารย์ไม่ใช่ผู้บริหาร  จ านวน  5 คน 

 เวลา 13.45 – 14.30น.  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มนิสิตทุกระดับ   จ านวน  5 คน 

 เวลา 14.30 – 15.15น.  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน  5 คน  

 เวลา 15.15 – 16.00น.  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มบุคลากรสนับสนุน ข้าราชการ จ านวน 5 คน 
                                                    พนักงาน และลูกจ้าง 

หมายเวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 0219 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
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วันอังคำรที่ 22 กรกฎำคม 2557 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 0203 
     อาคารชูชาติ ก าภู(ชั้น 2) 

เวลา 09.00 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังนี้ 

 เวลา 09.00 – 09.45 น. เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 5) ชั้น 4 

 เวลา 09.45 – 10.30 น.  เยี่ยมชมส านักงานเลขานุการ (อาคาร 3 และ อาคาร 14) 
เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล.อาคาร ชูชาติ ก าภู  ชั้น 2 

เวลา 10.45 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน    
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา  13.00 –14.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน เพ่ิมเติม  
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา  14.45 –16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม (ต่อ)   
 สรุปผลการประเมินฯ  ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู(ชั้น 2) 
 

วันพุธที่ 23 กรกฎำคม2557 

 

เวลา 08.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
                                    ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา 10.45 – 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
 ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา 13.00 – 14.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)  
ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร สล. อาคารชูชาติ ก าภู ชั้น 2 

เวลา 14.45– 16.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร 
 และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับทราบ ณ ห้องประชุม 0203  
 อาคารชูชาติ ก าภู (ชั้น 2) 
 

******************************** 

 



-164- 
 

 
 

  วิธีกำรด ำเนินงำน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 
พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

  เกณฑ์กำรประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 37 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำ 
หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลเุป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 

= ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินท่ีต่ำงจำกท่ี 

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 8 ข้อ - - 8 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ - - 4 x 3.00 - ผลการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
หลักสตูรบาง
หลักสตูรต่ ากว่า
80% 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 71 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญา
เอก=75.377 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่
ได้เท่ากับ 5.00) (ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละ

อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเปรียบเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา=2.247 เมื่อเทียบคา่การเพิ่มขี้นข
องร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเตม็ 5 =  ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนน
ที่ได้เท่ากับ 0.936) เพราะฉะนั้น คณะฯ จึงเลือก

ค่าคะแนน = 5.00 

/ 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 27 0.00 0.00 (ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ=31.156 เมื่อเทียบคา่ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 5.00) (ค่าการเพิ่มของ

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา=1.806 เมื่อ
เทียบค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเปรียบเทียบกับปีท่ี

ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 
6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.505) 

เพราะฉะนั้นคณะฯจึงเลือกค่าคะแนน = 5.00 
 

/ 5.00   



-166- 
 

 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำ 
หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลเุป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 

= ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินท่ีต่ำงจำกท่ี 

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 7 ข้อ - - 6 x 4.00 - ไม่พบการ
ปรับปรุงแผนจาก
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 7 ข้อ - - 3 x 2.00 -มี มคอ.3 และ
มคอ.4 ไม่ครบ
ทุกรายวิชาก่อน
เปิดภาคเรียน 
-ยังไม่ได้น า
ผลการวิจัยในช้ัน
เรียนมาใช้ในการ
จัดการเรียน 
การสอน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 5 ข้อ - - 4 / 4.00 -มีโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมท่ี
รวมถึงด้าน
จรรยาบรรณ
วิศวกร แต่การ
ประเมินไม่ได้
แสดงถึง
ความส าเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในด้านน้ี 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๑ 

80 0.00 0.00 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ=851/จ านวน
บัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ =977) เท่ากับร้อยละ 
87.10 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ดังนั้น คะแนนจึงเท่ากับ 4.355 
 

/ 4.36   

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๒ 

3.90 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ี
มีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) = 4.05 

 

/ 4.05   
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำ 
หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลเุป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 

= ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินท่ีต่ำงจำกท่ี 

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๓ 

28 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เท่ากับ 89.25/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 391) = ร้อยละ22.826 
เมื่อเทียบค่ารอ้ยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนเท่ากับ 4.565 

x 4.57 - ข้อมูลจ านวน
และประเภท
ผลงานจาก
รายการหลักฐาน 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๔ 

80 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตพีิมพ์หรือ
เผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เท่ากับ21.750/จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมดเท่ากับ =22) = ร้อยละ
98.864 เมือเทียบค่าร้อยละ 50 เทา่กับ 5 คะแนน 

ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.00 

/ 5.00   

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๑๔ 

5.20 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
1635.00/จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 

298.500 ) เทา่กับ 5.477 เมื่อเทียบดัชนีคุณภาพ
อาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนจึง

เท่ากับ 4.564 

x 4.56   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 6 ข้อ - - 4 x 3.00 -ไม่ได้ประเมินความ 
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนฯ (ข้อ5) 
-ไม่มีผลการประเมิน
ความส าเร็จจากข้อ5ไป
ใช้ในการปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 6 ข้อ - - 4 x 3.00 - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 200000 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบัน = 148,175,367.00/

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า=
285.00)=519,913.57 บาทเมื่อเทยีบค่าคะแนน
เตม็ 5 = 180,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนที่ได้

เท่ากับ 5.00)  

/ 5.00 - 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๕ 

50 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ129.50/
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมดเทา่กับ
304.00) = ร้อยละ42.599 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 
20 เท่ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท่ากับ 5.00 

x 5.00  
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำ 
หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลเุป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 

= ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินท่ีต่ำงจำกท่ี 

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๖ 

17 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์=62.000/จ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
=304.00)= ร้อยละ 20.395 เมื่อเทยีบค่าร้อยละ 

20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากบั 5.00 

/ 5.00  

ตัวบ่งช้ี สมศ. 
ที่ ๗ 

10 0.00 0.00 (ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับรอง
คุณภาพ = 44.750/จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ าทั้งหมด = 304.00)= ร้อยละ 
14.720 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เทา่กับ  

5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.00 

/ 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๘ 

40 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการ ท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการเรยีน

การสอนและการวิจยั=148.00/จ านวน
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
=162.00)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 91.358 เมื่อ
เทียบค่าร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่า

เท่ากับ 5.00 

/ 5.00  

ตัวบ่งช้ี  
สมศ. ที่ ๙ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00  

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๑๐ 

5 ข้อ - - 4 / 4.00   

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๑๑ 

5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.3 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 6 ข้อ - - 6 / 5.00   

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๑๓ 

4.50 4.40 1.00 4.40 x 4.40   

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 9 ข้อ - - 8 x 4.00   
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ตัวบ่งชี้
คุณภำพ 

เป้ำ 
หมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลเุป้ำหมำย 
(/ = บรรลุ , x 

= ไม่บรรลุ) 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑ์ สกอ.) 

หมำยเหตุ 
(เช่น เหตุผลของกำร
ประเมินท่ีต่ำงจำกท่ี 

ระบุใน SAR) 
ตัวต้ัง ตัวหำร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งช้ี  
สมศ.ที่ ๑๕ 

4.90 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.478/จ านวนปี 

=1ปี)=4.478 

x 4.48 - 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี
ของทุกองค์ประกอบ 

        4.55   

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00            
ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาแผนอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น แผนปี 2554-2557 และปี 2556-2565 
2. มีการจัดท าโครงการในแผนปฏิบัติการปี 2556 ที่ตอบสนองกลยุทธ์ที่ชัดเจน เป็นจ านวนมากและ             

มีการติดตามแผนอย่างเป็นระบบ 
  แนวทำงเสริม 

1. ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ให้ครบถ้วนและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
   - 

ข้อสังเกต 
   - 
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 ได้คุณภำพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตในระดับสูง มีความพร้อมด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนและทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ  
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการและสามารถน าความรู้ที่ ได้รับมาพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 
  แนวทำงเสริม 

1. ควรน าเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ต่างๆ ในองค์ประกอบที่ 2 มาร่วมพิจารณาในการก าหนดแนวทาง 
(Approach) ของกระบวนการในระบบงานการผลิตบัณฑิตและในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนา
คณะสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 

2. กระบวนการติดตามการน าความรู้ ที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติ ควรครอบคลุมทั้ง
บุคลากรและคณาจารย์ 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การด าเนินงานของบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิตเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิต ที่ใช้กิจกรรมนอก

ห้องเรียนสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) และในอัต
ลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต ยังไม่ชัดเจน จึงไม่สามารถวัดผลส าเร็จของการส่งเสริม
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่า การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิเป็นสิ่งจ าเป็นในการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
2. ควรก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมให้ชัดเจน  สอดคล้องกับ

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดไว้ใน มคอ .2  หรือตามที่ก าหนดไว้ในอัตลักษณ์นิสิต  
พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาพฤติกรรมดังกล่าว แล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมใน
ระดับคณะส าหรับพฤติกรรมที่เป็นลักษณะร่วมของทุกหลักสูตร  และจัดกิจกรรมในระดับภาควิชา
ตามพฤติกรรมเฉพาะของนิสิตในแต่ละหลักสูตร 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
  - 

ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต 

 

  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตจ านวนมากทั้งในระดับคณะ ภาควิชา สโมสรและชุมนุมนิสิ ต                         

มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ และได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งจากนิสิต คณาจารย์และ
บุคลากร 

  แนวทำงเสริม 
1. ควรพิจารณาหาแนวทางให้นิสิตส่วนใหญ่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ 

โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้ครอบคลุมทั้งนิสิตภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ รวมทั้งนิสิตป.โท และป.เอกด้วย  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตยังไม่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์บัณฑิตของ
มก./คณะฯ 

2. ไม่พบการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และการน าผล
ไปปรับปรุงแผน 

     ข้อเสนอแนะ  
1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรืออัตลักษณ์บัณฑิตของมก./คณะ เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผล 

2. ควรประเมินความส าเร็จของแผนฯ โดยน ารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมมาประเมินผล แล้ว
สังเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมการพัฒนานิสิต วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของนิสิต แนว
ทางการแก้ไขปรับปรุง น าผลนี้ไปใช้ในการวางแผนฯในรอบปีถัดไป  

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ในการให้

ค าปรึกษาแก่นิสิต และยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถ lock in เข้าไปดูรายงานผลคะแนนของ
บุตรหลาน โดยใช้เพียงรหัสเลขประจ าตัวประชาชนและวัน เดือน ปีเกิดของนิสิต 

ข้อสังเกต 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนพันธกิจการวิจัยในคณะอย่างเต็มที่  
2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในด้านการวิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก 
3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมาก 

  แนวทำงเสริม 
1. ควรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายวิจัยภายในและภายนอกท่ีเป็นสหวิทยาการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ

ในการแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ความรู้จากหลายศาสตร์ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ไม่พบการด าเนินงานเป็นระบบในการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้และเผยแพร่ 

2. การติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความส าเร็จ การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยยังไม่เป็น
รูปธรรม 

3. ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญายังมีน้อย 
  ข้อเสนอแนะ 

1. คณะกรรมการวิจัยควรก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย
ในภาพรวมของคณะฯ และมีการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

2. คณะฯ ควรติดตามประเมินผลความส าเร็จ การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในคณะฯ เพ่ือน าผล
การประเมินฯ ไปปรับปรุงการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการภายในคณะฯ เพ่ือน าผลงานและองค์ความรู้จากงานวิจัย     
ไปยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ “องค์กรนวัตกรรม” ให้โดดเด่น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
  - 

ข้อสังเกต 
- 
 
 
 
 
 



-173- 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม จ านวน 4 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 
 จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และมีโครงการพัฒนาวิชาการสามารถสร้าง
รายได้ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 

  แนวทำงเสริม 
- 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. การประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ยังไม่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดให้มีกระบวนการติดตามความส าเร็จของการบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ และนิสิต ในด้านเป้าหมาย ความร่วมมือ ประโยชน์และผลกระทบ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 
 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับ                
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.67 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีโครงการ / กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลาย และมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปีและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเป็นอย่างดี 
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  แนวทำงเสริม 
1. ควรก าหนดเป้าประสงค์/เป้าหมายของภารกิจการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน การ

ก าหนดโครงการ/กิจกรรมไม่ควรซ้ าซ้อนกับกิจกรรมพัฒนานิสิต หากกิจกรรมซ้ าซ้อนกัน 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายควรก าหนดให้ต่างกัน 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. วิธีการบูรณาการภารกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตยังไม่

เหมาะสม ไม่เกิดผลในเชิงคุณค่า  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพิจารณาก าหนดรูปแบบของการบูรณาการภารกิจทั้งสามด้านเข้าด้วยกัน  ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งระดับคณะ  ภาควิชา สโมสรและชุมนุมนิสิต ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้รับผิดชอบในระดับต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การบูรณาการ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ข้อสังเกต 
- 

 
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ านวน 5 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภำพระดับ               
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 ได้คุณภำพระดับดีมำก  
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. มีระบบการประเมินการบริหารงาน การด าเนินงานของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 

อย่างละเอียด ผู้บริหารระดับสูงของคณะมีความมุ่งมั่นและความสามารถในการพัฒนาคณะ 
2. มีการจัดท าโครงการการจัดการความรู้  และก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่ครอบคลุมพันธกิจ 
3. มีการระบุปัจจัยเสี่ยงอย่างรอบด้านโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
4. มีการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอระบบการท างานจ าเป็น              

ที่ยอมรับและไดร้ับรางวัล 
  แนวทำงเสริม 

1. กระตุ้นให้บุคลากรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ                  
ทีท่ างานในลักษณะเดียวกัน 
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2. ให้คณาจารย์ที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์สูงถ่ายทอดความรู้ให้กับคณาจารย์รุ่นใหม่                  

ก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ 
3. ด าเนินการจัดการความเสี่ยงที่ระบุให้ครบถ้วนตามที่ระบุปัจจัยเสี่ยง 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการและผู้ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในเรื่องความเสี่ยง และการ

บริหารความเสี่ยงยังไม่กระจ่างชัด 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง                
โดยการฝึกอบรมหรือเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์  และควรเลือกด าเนินการจัดการความ เสี่ยงที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ 
ข้อสังเกต 

- 
 
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีเงินรายได้จากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปีสูง  สามารถ

ใช้เงินทุนสะสมของคณะ และเงินสะสมของภาควิชาในการพัฒนาอาคารสถานที่และครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพได้ 

  แนวทำงเสริม 
1. ใช้ศักยภาพของคณาจารย์และความมีชื่อเสียง ของคณะในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัย

เพ่ือสร้างรายได้ให้คณะเพ่ิมมากข้ึน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 
      - 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- 
ข้อสังเกต 

- 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.96 ได้คุณภำพระดับ 
ดีมำก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภำพระดับดี 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ 

ด าเนินการ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  และรองรับการ

ประกันคุณภาพ 
3. มีโครงการ Productivity Quality Improvement (PQI) ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนา

ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาปรับปรุงงาน แล้วน าผลงานมาประกวดภายใน
คณะ เพื่อคัดเลือกส่งประกวดภายนอก จึงท าให้มีนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ที่พัฒนาขึ้นและได้รับ
รางวัลจ านวนมาก 

  แนวทำงเสริม 
1. สร้างกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าใจและเห็นความส าคัญของระบบประกัน

คุณภาพ และพยายามท าให้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ยังไม่มีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้ผู้อ่ืน
น าไปใช้ประโยชน์ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้

ผู้อื่นน าไปใช้ประโยชน์ เช่น เอกสารรูปเล่ม เว็บไซต์ ฯลฯ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีระบบงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ เช่น  
- ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์ โดย ส านักงานเลขานุการ   
- ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต โดย ส านักงานเลขานุการ      
- ระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ภาควิชา

วิศวกรรมเคมีและภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ   
ข้อสังเกต 

- 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์  แล้ว พบว่า                
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภำพระดับดีมำก
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มำตรฐำนอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับ
พอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดี
มำก 

  

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพบัณฑิต  -  -  4.40 4.40 การด าเนินงานระดับด ี   

มาตรฐานที่ 2 ก  ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหารการอุดมศึกษา 

- 4.71 4.40 4.68 การด าเนินงานระดับดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข ด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา  

5.00 4.22 4.71 4.53 การด าเนินงานระดับดีมาก   

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคม
แห่งกำรเรียนรู้  

 - 4.00 5.00 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
มำตรฐำน 

5.00 4.39 4.64 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

      

 

 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได้คุณภำพ
ระดับดี 
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.53 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.60 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในเกณฑ์ดีมำก มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 

 

ตำรำงท่ี 4 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  

มุมมองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย
เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

  

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

 - 4.17 4.57 4.38 การด าเนินงานระดับด ี   

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 4.56 4.47 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก   

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

5.00 4.00 4.89 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกมุมมอง 

5.00 4.39 4.64 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลกำรประเมิน กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดี 

กำรด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 
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 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานไดด้ังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.38 ได้คุณภำพระดับดี 
- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.57 ได้คุณภำพระดับ              

ดีมำก 
- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภำพระดับดีมำก 
- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.70                   

ได้คุณภำพระดับดีมำก 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่ เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อม              
ในการจัดการศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวม
ทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้คุณภำพระดับดีมำก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตำรำงท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย

เหตุ 

  I P O รวม 0.00<=1.50กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 กำรด ำเนินงำนต้อง
ปรับปรุง 
2.51–3.50 กำรด ำเนินงำนระดบั
พอใช้ 
3.51-4.50 กำรด ำเนินงำนระดบัด ี
4.51-5.00 กำรด ำเนินงำนระดบัดี
มำก 

  

1. มาตรฐานดา้นศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษา 

            

(1) ด้านกายภาพ 5.00  -  - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

(2) ด้านวิชาการ 5.00 3.00 4.56 3.93 การด าเนินงานระดับด ี   

(3) ด้านการเงิน  - 5.00  - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

(4) ด้านการบริหารจัดการ  - 4.83 4.40 4.77 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 1 5.00 4.30 4.48 4.46 การด าเนินงานระดับด ี   

2. มาตรฐานดา้นการด าเนินการตาม             
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน หมำย
เหตุ 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

(1) ด้านการผลติบัณฑิต  - 4.33 4.40 4.37 การด าเนินงานระดับด ี   

(2) ด้านการวิจยั 5.00 4.00 5.00 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก   

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 

 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 5.00 4.50 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของมาตรฐานที่ 2 5.00 4.50 4.67 4.62 การด าเนินงานระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 5.00 4.39 4.64 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก   

ผลการประเมิน กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน
ระดับดีมำก 

      

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภำพระดับดี              

มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้าน
วิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย4.77 

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน ได้คุณภำพ
ระดับ 4.62  มีคะแนนเฉลี่ยดีมำก ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต              
มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 4.67  
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1 

  จ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งหมด 53 53 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 22 22 

  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1 1 

  - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 0 0 
  จ านวนหลักสูตรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 22 22 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  จ านวนหลักสูตรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 11 11 

  จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังทั้งหมด 0 0 
  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งใหค้ณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 
  จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ ครบถ้วน 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 
  จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองคก์รวิชาชีพ
ทั้งหมด 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่ยังไม่ไดร้ับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถว้น 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 0 0 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  

จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตวับ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปี) 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทัง้หมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทกุตัวบง่ชี ้

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรสาขาวชิาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกบั
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 19 19 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก  11 11 
  จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศกึษา 6,724 6,724 

  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา 0 0 
  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 4,964 4,964 

  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑิต 0 0 

  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 1,504 1,504 
  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 1,160 1,160 

  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 344 344 
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  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสงู 0 0 
  - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  256 256 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 298.5 298.5 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ แยกตามวุฒิ
ปริญญาหรือเทียบเท่า 

298.5 298.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า  

8.0 8.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 

65.5 65.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

225.0 225.0 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศกึษาที่ผา่นมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

73.13 73.13 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศกึษาที่ผา่นมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

73.13 73.13 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 108.5 108.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

8.0 8.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

29.5 29.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

71.0 71.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 97.0 97.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.0 0.0 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

14.5 14.5 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

82.5 82.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 91.5 91.5 

  

- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 
 

0.0 0.0 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ 21.5 21.5 
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เทียบเท่า 

  
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

70.0 70.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1.5 1.5 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.0 0.0 
  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.0 0.0 

  - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.5 1.5 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

29.35 29.35 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑป์ระเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

29.35 29.35 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,481 4,481 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 3,480.84 3,480.84 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0.00 0.00 

  - -ระดับปริญญาโท 886.25 886.25 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0.00 0.00 
  - -ระดับปริญญาเอก 113.54 113.54 

  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 749.00 749.00 

  
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาทีมี่การลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 

23,716.00 23,716.00 

  

ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นกัศึกษา (จากคะแนนเต็ม 
5) 

4.12 4.12 

  

ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานกัศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณก์ารศึกษา 
และจุดเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.97 3.97 

  

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อาทิ 
งานทะเบียนนกัศกึษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกฬีา (จากคะแนนเต็ม 
5) 

3.94 3.94 

  

ผลการประเมินคณุภาพในการใหบ้ริการสาธารณูปโภคและรกัษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอปุกรณ์ปอ้งกนัอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย

4.12 4.12 
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เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ1) 1,244 1,244 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 1,180 1,180 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

805 805 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 46 46 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 53 53 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีมี่กิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 53 0 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 146 146 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีอุ่ปสมบท 1 1 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 3 3 

  
เงินเดือนหรอืรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

21,126.99 21,126.99 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทัง้หมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 1,661 764 

  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททัง้หมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 290 290 
  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ2 16.2) 11 11 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

1,065 246 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

90 90 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

6 6 

  

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
 

4.19 4.19 

  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 4.19 4.19 
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ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 
  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 4 4 

  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 1,661 1,661 

  
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตร ีโท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.05 

  

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เปน็ผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ 
หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท ที่ผ่าน
การกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็นกรรมการ
พิจารณาด้วย] 

150 150 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

0 0 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

88 74 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

48 51 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 14 14 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีเ่ผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท) 

0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศกึษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

391 391 

  
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

30 30 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นบัซ้ ากับค่าน าหนกั
อื่นๆ) 

11 11 
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- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีมี่ชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอืน่ๆ) 

0 0 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

0 0 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) 
 หรือ ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับ
ในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

19 19 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) 

0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0 0 

  
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาทีเ่ป็นวงรอบ
ประเมิน) 

22 22 

  (สบช.)จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีก าหนดในหลักสูตร 0 0 

  (สบช.)จ านวนนักศกึษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 0 0 

  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี 0 0 
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศกึษาเดียวกนั 1,657 0 

  จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานัน้ 1,057.00 1,057.00 

  - -ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00 
  - -ระดับปริญญาตรี 565 565 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 430 430 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  
- -ระดับปริญญาเอก 
 

62 62 
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จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ 

921.00 921.00 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตรี 555 555 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 330 330 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 

  - -ระดับปริญญาเอก 36 36 

  
จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ ท่ีน้อยกวา่ 3.51 

8 8 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 

  - -ระดับปริญญาตรี 2 2 

  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 6 6 

  - -ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

องค์ประกอบที่ 684 

  
ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นกัศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.35 4.35 

  
ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศกึษา 
(จากคะแนนเต็ม 5) 

4.35 4.35 

  
ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.52 4.52 

องค์ประกอบที่ 146 

  
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

0.0 0.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 0.0 0.0 

  
จ านวนผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่มีการย่ืนการจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

0 0 

  จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 13,344,000.00 13,334,000.00 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,344,000 13,334,000 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.00 0.00 

  จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 134,841,367 134,841,367 
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  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 134,841,367 134,841,367 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.00 0.00 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 279.5 279.5 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 279.5 279.5 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 5.5 5.5 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.5 5.5 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 19.0 19.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19.0 19.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 

  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   0.0 0.0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.0 0.0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชมุวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอืน่ๆ) 

170 170 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  170 170 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
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จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่าน้ าหนัก
อื่นๆ) 

4 4 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนกันี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นบัใน
ค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ 
ISI หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอืน่ๆ) 

85 85 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 85 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
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จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ(ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  จ านวนรวมของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์ 62 62 

  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 

  จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ 92 92 
  - -บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ 26 26 

  - -บทความวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 51 51 

  
- -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒิุที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิน้งาน)  

9 9 

  

- -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนงัสือที่มีคณุภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑข์อต าแหนง่ทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ ๕๐ ของชิ้นงาน) 

6 6 

องค์ประกอบที่ 214 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 162 162 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน 

139 113 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 33 35 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

29 0 

องค์ประกอบที่ 693 

  
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

4.00 4.00 

องค์ประกอบที่ 585 

  คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.40 4.40 
  คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 4.40 4.40 
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องค์ประกอบที่ 694 

  
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเตม็ ๕) 

4.20 4.20 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 246 246 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาตรีที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาโทที่ได้รับการประเมินคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 90 90 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาโทที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.18 4.18 

  จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 18 6 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติระดับปรญิญาเอกท่ีมคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 4.06 

  ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์ 1,389 1,389 
  จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 342 342 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบณัฑติที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 4.06 4.06 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่วกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเตม็ ๕) 

4.07 4.07 

องค์ประกอบที่ 222 

  จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตา่งประเทศท้ังหมด - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาพม่า - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย ์ - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู - - 
  - -จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - - 
  - -จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ - - 

  
จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา 
ต่างประเทศท่ีก าหนดทั้งหมด (ไดค้ะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  - -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเกาหลี - - 
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ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาเขมรที่
ก าหนด(ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาจีน
กลางท่ีก าหนด (ไดค้ะแนนในระดบัไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาทมิฬท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาพม่าท่ี
ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาฟิลิปิ
โนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามาเลย์
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษามลายูที่
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาลาวท่ี
ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  
- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่ก าหนด (ไดค้ะแนนในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

- - 

  

- -จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรูค้วามสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซยีนอื่นๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) 

- - 

องค์ประกอบท่ี 608 
  จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตย - - 

  
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสรมิให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นไทย 

- - 

  
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด 

- - 
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ภำคผนวกที่ 2 
ข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 

 

กลุ่มที่ 1 อำจำรย์ จ ำนวน 5 คน 
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

1. คณะจัดประชุมการจัดท าแผน โดยมีการได้ประชุมที่ภาควิชามาก่อน 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากร  

การเรียนการสอน 
1. มีการสอดแทรกจริยธรรม วิชาชีพ ที่เพ่ิมในการเรียนการสอน 
2. คณะมีนโยบาย ให้มีการจัดท า มคอ. มีการก าหนดระยะเวลาในการท าและจัดส่ง มคอ. มีการสอดแทรก

กิจกรรมลงในรายวิชา เพ่ือวัดจุดประสงค์ 
3. กิจกรรมนิสิต ที่จัดขึ้นก็จะมีทั้งในส่วนของคณะและนิสิตจัดขึ้นเอง โดยให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. คณะมีการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนิสิต 
5. คณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์  
6. ปัญหาที่พบระบบการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตไม่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
1. มีทุนสนับสนุนการน าไปเสนอผลงานวิจัย การตีพิมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูล ISI, Scopus  

ทุนศึกษาต่อ 
1. ปีละ 1 ล้านต่อคน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การปรับปรุงระบบจราจรภายในมหาวิทยาลัย ที่คณะได้มีส่วนร่วมกับกองยานพาหนะฯ 
2. การจัดท า มคอ. ในช่วงแรกเป็นการเพ่ิมภาระ ควรมีการปรับปรุงให้สามารถจัดท าให้ง่ายมากขึ้น 

 

กลุ่มที่ 2 นิสิตทุกระดับ จ ำนวน 5 คน 
1. สาเหตุที่เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมั่นใจในสถาบัน ชื่อเสียงของ

สถาบัน อาจารย์  รุ่นพี่ชักชวน อาจารย์ที่สอนแนะน ามา 
จุดเด่นของนิสิต 

1. ความเข้มแข็งทางวิชาการ และคณาจารย์ให้ค าปรึกษาได้ดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประกาศทุนต่างๆ ส าหรับนิสิตของคณะ ควรมีปิดประกาศหลายๆ จุดให้ทั่วถึง 
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กิจกรรมนิสิต 
1. ปริญญาโท เอก ไม่ค่อยได้มีกิจกรรม จัดร่วมกันกับนิสิตที่ระดับทั้งคณะ 
2. ปริญญาตรี ก็จะมีกิจกรรมที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดให้ อีกส่วนก็จะจัดโดยสโมสรคณะ 

กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่ำ/ผู้ใช้บัณฑิต จ ำนวน 5 คน 
ลักษณะของบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. บัณฑิต ไม่ชอบท างานนอกสถานที่ ชอบท างานในส านักงานฯ  
2. การวางแผน การตัดสินใจ สามารถท าได้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านภาษาอังกฤษ 
2. วิชาหลักทางด้านวิศวกรรม ค่อนข้างอ่อน เช่น วิชาออกแบบ 
3. ควรเพิ่มการเรียนการสอนด้านการบริหารบุคคล  
4. การปรับปรุงหลักสูตรของคณะ ควรให้ผู้ใช้บัณฑิตหรือศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อเสนอในการปรับปรุง

หลักสูตร 
5. การปลูกฝังด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต 

 

กลุ่มที่ 4 บุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 5 คน 
การท างานที่คณะ 

1. มีความสุขในการท างาน เพราะบรรยากาศร่มรื่น ผู้บริหารให้ความเป็นกันเอง  
การพัฒนาบุลากร 

1. การสนับสนุนในการส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเองตามสายงาน เช่น การฝึกอบรม  
2. มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการว่าต้องการไปพัฒนาตนเองด้านใด  
3. มีทุนสนับสนุนในการท าวิจัยสถาบัน 
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ภำคผนวกที่ 3 ภำพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในพบผู้บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 

 

 
ผู้บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2556 

 

 

 
คณะกรรมกำรฯ เยี่ยมชมหน่วยงำนภำยใน คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 

 

 
คณะกรรมกำรฯ เยี่ยมชมหน่วยงำนภำยใน คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำพกิจกรรม (ต่อ) 

 

 

 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในตรวจเอกสำร ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 

 

 

 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสัมภำษณ์กลุ่มผู้ใช้บณัฑิตและศิษย์เก่ำ 

 

 

 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสัมภำษณ์กลุ่มอำจำรย์ และ บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 

 

 
คณะกรรมกำรประเมินฯ รำยงำนผลกำรประเมินด้วยวำจำ ต่อผู้บริหำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
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ภำคผนวก ข. 
ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1   
  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 53 53 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 22 22 
  - -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข 1 1 
  - -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 0 0 
  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบยีนเรียนในแผน ก 22 22 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 
  จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 11 11 
  จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด 0 0 
  จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 0 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 

  
จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 
  จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 53 53 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 



-202- 

 

 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนนิงานฯ ครบถ้วน 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 
  จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 53 53 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปรญิญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รบัการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยงัไมไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 

0 0 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 0 0 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดในแต่ละปี) 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีไ่ด้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 11 11 

  
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีทีม่ีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร 

53 53 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 19 19 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 23 23 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก  11 11 
  จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 6,724 6,724 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตร ี 4,964 4,964 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 1,504 1,504 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 1,160 1,160 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 344 344 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาเอก  256 256 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงานจริงและลาศกึษาต่อ 298.5 298.5 

  
จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเท่า 

298.5 298.5 

  
- -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

8 8 

  
- -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

65.5 65.5 

  
- -จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

225 225 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นคา่การเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

73.13 73.13 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นคา่การเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

73.13 73.13 

  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 108.5 108.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 8 8 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 29.5 29.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 71 71 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 97 97 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 14.5 14.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 82.5 82.5 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 91.5 91.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 0 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 21.5 21.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 70 70 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1.5 1.5 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 0 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 0 
  - -จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.5 1.5 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นคา่การเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

29.35 29.35 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีทีผ่่านมา (กรณีที่เลือกใช้
เกณฑ์ประเมินเป็นคา่การเพิ่มข้ึนของร้อยละฯ) 

29.35 29.35 

  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 4,481 4,481 
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  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 3,480.84 3,480.84 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 886.25 886.25 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 113.54 113.54 
  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา 749 749 

  
จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ 
Wi-Fi กับสถาบนั 

23,716.00 23,716.00 

  
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.12 4.12 

  

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการ
สอนและการพฒันานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้าย (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.97 3.97 

  

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

  

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจดัของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.12 4.12 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ1) 1,244 1,244 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า 1,180 1,180 

  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบ
อาชีพอิสระ) 

805 805 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 46 46 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 53 53 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 53 0 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 146 146 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 1 1 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 3 3 

  
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

21,126.99 21,126.99 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ2 16.2) 1,661 764 
  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ2 16.2) 290 290 
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  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรบั สมศ2 16.2) 11 11 

  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1,065 246 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

90 90 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

  
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.13 4.13 

  
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

6 6 

  
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

  
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.19 4.19 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 4 4 
  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 1,661 1,661 

  
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.05 4.05 

  

จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เปน็ผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง 
(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

150 150 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหนึง่  0 0 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ(proceedings) 

88 74 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบั
นานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

48 51 

  - -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 14 14 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนพินธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท) 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด 0 0 
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  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 0 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 391 391 

  
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

30 30 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ/
ระดับนานาชาต ิหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฎในฐานขอ้มูล TCI (จ านวน
บทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่นบัซ้ ากบัค่าน าหนักอ่ืนๆ) 

11 11 

  
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิีม่ีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความทีน่บัในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นบัในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มชีื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นบัในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการ 
จัดอันดับารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI  
หรือ Scopus (จ านวนบทความที่นับในคา่น้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นบัในคา่น้ าหนัก
อ่ืนๆ) 

19 19 

  
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก) 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับสถาบนัหรือจังหวัด 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 0 

  
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0 0 

  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 0 
  - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0 0 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 22 22 
  (สบช.)จ านวนนักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 0 0 
  (สบช.)จ านวนนักศึกษารับเข้าทัง้หมด (รหัสเดียวกัน) 0 0 
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผา่นใบอนญุาตประกอบวชิาชพีภายใน 1 ป ี 0 0 
  (สบช.)จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกนั 1,657 0 
  จ านวนรายวชิาที่เปิดสอนทัง้หมดในปีการศึกษานั้น 1,057.00 1,057.00 
  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
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  - -ระดับปริญญาตร ี 565 565 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 430 430 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 62 62 

  
จ านวนรายวชิาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนฯ 

921 921 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 555 555 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 330 330 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 36 36 

  
จ านวนรายวชิาที่มผีลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51 

8 8 

  - -ระดับอนุปริญญา 0 0 
  - -ระดับปริญญาตร ี 2 2 
  - -ระดับ ป.บัณฑิต 0 0 
  - -ระดับปริญญาโท 6 6 
  - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 0 
  - -ระดับปริญญาเอก 0 0 
องค์ประกอบที่ 684   

  
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.35 4.35 

  
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

4.35 4.35 

  
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

4.52 4.52 

องค์ประกอบที่ 146   

  
จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

0 0 

  จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รบัความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย 0 0 
  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบัตร 0 0 
  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 13,344,000 13,334,000 
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  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,344,000 13,334,000 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 134,841,367 134,841,367 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 134,841,367 134,841,367 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 279.5 279.5 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 279.5 279.5 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 5.5 5.5 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.5 5.5 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ 19 19 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19 19 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ  0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  0 0 
  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ   0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ/ระดับ
นานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฎในฐานข้อมลู TCI (จ านวนบทความที่นับในค่า
น้ าหนกันี้ จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

170 170 
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  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  170 170 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จ านวนบทความทีน่บัในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากบัที่นบัในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

4 4 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 4 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นบัในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับทีน่ับในค่า
น้ าหนักอ่ืนๆ) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  

จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ ากับที่นบัในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

85 85 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85 85 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนัหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
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  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 

  
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

0 0 

  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 0 0 
  - -กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 
  จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 62 62 
  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 0 0 
  จ านวนรวมของผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 92 92 
  - -บทความวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 26 26 
  - -บทความวชิาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 51 51 

  
- -ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคณุวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน)  

9 9 

  

- -ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพจิารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูงมผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

6 6 

องค์ประกอบที่ 214   
  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนทีส่ภาสถาบนัอนุมัติ 162 162 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา เฉพาะการเรียน 
การสอน 

139 113 

  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา เฉพาะการวิจัย 33 35 

  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพฒันา ทั้งการเรียนการสอน
และการวิจัย 

29 0 

องค์ประกอบที่ 693   

  
ระดับความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 

4 4 

องค์ประกอบที่ 585   
  คะแนนผลการประเมนิผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.4 4.4 

  
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบนัแต่งตั้ง  
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.4 4.4 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
คณะ

วิศวกรรมศำสตร์ 
จ ำนวนยืนยนัจำก
คณะกรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 694   

  
ผลการประเมินความเห็นของบคุลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันทีส่อดคล้อง
กับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.2 4.2 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 246 246 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.02 4.02 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 90 90 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.18 4.18 

  จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการประเมนิคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 18 6 

  
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.06 4.06 

  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 1,389 1,389 
  จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด 342 342 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 4.06 4.06 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการด าเนนิการตามจุดเนน้ และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 

4.07 4.07 
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ภำคผนวก ค. 
 

คณะผู้จัดท ำ  
SAR (Self Assessment Report) 
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คณะผู้จัดท ำ SAR (Self Assessment Report) 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ท่ี ผู้ก ำกับดูแล ผู้ปฏิบัติ/รำยงำนข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด ำเนินกำร 

ตัวบ่งชีท้ี ่1.1 (สกอ.) กระบวนการพัฒนาแผน รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ งานแผนฯ 

องค์ประกอบที่ 2  
กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

รองฯ วิชาการ (ป.ตรี) และ
รองวิจัยฯ (บัณฑิตศึกษา) 

งานบริการการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รองฯ บริหาร งานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 (สกอ.) อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4 (สกอ.) ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.5 (สกอ.) ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 1 ส.บริการคอมพิวเตอร์ งานแผนฯ 
ข้อ 2 รองฯ วิชาการ งานบริการการศึกษา   
ข้อ 3-6 รองฯ กายภาพ/ 
กองแผนงาน 

งานอาคารฯ/ 
งานแผนฯ 

ข้อ 7 รองฯ วิชาการ และ  
รองฯ กายภาพ 

งานบริการวิชาการ 
และงานอาคารฯ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.6 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน 

รองฯ วิชาการ   งานบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.7 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

รองฯ วิชาการและ  
รองฯ กิจการนิสิต (ป.ตรี) 
และ รองฯ วิจัย(บณัฑิตศึกษา) 

หน่วยกิจการนิสิต และ
งานบริการการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.8 (สกอ.) ระดับความส าเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

รองฯ วิชาการ และ รองฯ 
กิจการนิสิต (ป.ตรี) และ 
รองฯ วิจัย (บัณฑิตศึกษา) 

หน่วยกิจการนิสิต และ
งานบริการการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑ (สมศ.๑) บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี

รองฯ วางแผนฯ งานแผนฯ / 
กองแผนงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒ (สมศ.๒) คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

งานแผนฯ /  
กองแผนงาน / บัณฑิต
วิทยาลัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓ (สมศ.๓) ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

งานแผนฯ / ภาควิชา/
บัณฑิตวิทยาลยั 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ท่ี ผู้ก ำกับดูแล ผู้ปฏิบัติ/รำยงำนข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 2  
กำรผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๔ (สมศ.๔) ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รองฯ วางแผนฯ งานแผนฯ / ภาควิชา/
บัณฑิตวิทยาลยั 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๑๔ (สมศ.) การพัฒนาคณาจารย ์ รองฯ บริหาร งานบริหารฯ / 
กองการเจ้าหน้าที่ มก. 

องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมกำร
พัฒนำนิสิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

รองฯ กิจการนิสิต หน่วยกิจการนิสิต 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 (สกอ.) ระบบและกลไกกการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3.3 (สถาบัน) ระบบการให้
ค าปรึกษาวชิาการระดบัปริญญาตรี (มก.) 

องค์ประกอบที่ 4  
กำรวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

รองฯ วิจัยฯ งานบริการวิชาการ
และวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 (สกอ.) เงินสนบัสนุนงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

รองฯ วิจัยฯ  (จ านวนเงนิ) และ 
รองฯ บริหาร (จ านวนอาจารย์
และนักวิจัย) 

งานบริการวิชาการ
และวิจัย/งานบริหาร
และทรัพยากรบุคคล 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๕ (สมศ.๕) งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รองฯ วิจัยฯ (จ านวนผลงานฯ 
ที่ตีพิมพ์) และรองฯ บรหิาร 
(จ านวนอาจารย์และนักวิจัย) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๖ (สมศ.๖) งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 

รองฯ วิจัยฯ  (จ านวนผลงานฯ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์) และ 
รองฯ บริหาร (จ านวนอาจารย์
และนักวิจัย) 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๔.๗ (สมศ.๗) ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ 

รองฯ วิจัยฯ (ผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์) และ รองฯ บรหิาร 
(จ านวนอาจารย์และนักวิจัยและ
ผลงานท่ีได้รับอนุมตัิต าแหน่ง
ทางวิชาการ)/ภาควิชา (หนังสือ
หรือต าราฯ) 

งานบริการวิชาการ
และวิจัย/งานบริหาร
และทรัพยากรบุคคล/
หัวหน้าภาควิชา 

องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่สังคม 

รองฯ บริการวิชาการฯ งานบริการวิชาการ
และวิจัย 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการ
ทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๘ (สมศ.๘) ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ท่ี ผู้ก ำกับดูแล ผู้ปฏิบัติ/รำยงำนข้อมูล 

องค์ประกอบที่ 5 
กำรบริกำรทำง

วิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๙ (สมศ.๙) การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

รองฯ บริการวิชาการฯ งานบริการวิชาการ
และวิจัย 

องค์ประกอบที่ 6 
กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

รองฯ บริการวิชาการฯ 
(กิจกรรมส่วนกลางคณะ) และ
รองฯ กิจการนิสิต (กิจกรรม
ในส่วนของนสิิต) 

งานบริการวิชาการ
และวิจัย และหน่วย
กิจการนิสิต ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑๐ (สมศ.) การส่งเสริมและ

สนับสนนุด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๖.๑๑ (สมศ.) การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รองฯ กายภาพ งานอาคารสถานที่ฯ 

องค์ประกอบที่ 7 
กำรบริหำรและ

กำรจัดกำร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 (สกอ.) ภาวะผูน้ าของสภา
สถาบนัและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

รองฯ บริหาร งานบริหารฯ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.2 (สกอ.) การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบนัเรียนรู้ 

รองฯ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ หน่วยสารสนเทศฯ  
งานบริหารฯ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 7.3 (สกอ.) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.4 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง รองฯ วางแผนฯ งานวางแผนฯ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑๓ (สมศ.๑๓) การปฏิบัติตาม
บทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน 

องค์ประกอบที่ 8 
กำรเงินและ
งบประมำณ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

รองฯ บริหาร งานคลงัและพสัด ุ

องค์ประกอบที่ 9 
ระบบและกลไกกำร

ประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รองฯ วางแผนฯ งานวางแผนฯ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕ (สมศ.) ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

องค์ประกอบที่ 97 
องค์ประกอบตำมอัต

ลักษณ ์

ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑๖.๑ (สมศ.) ผลการบริหาร
สถาบนัให้เกิดอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑๖.๒ (สมศ.) ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ ์
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗ (สมศ.) การพฒันาตามจุดเนน้
และจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบนั 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑๘.๑ (สมศ.) ผลการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕.๑๘.๒ (สมศ.) ผลการชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ 

 


